
Ayvalık, Cunda Adası, Kadırga Koyu, Assos Turu
Tekne Gezisi Dahil

1. GÜN / AYVALIK – CUNDA ADASI – ŞEYTAN SOFRASI

23:30 Bakırköy İncirli Ömür Plaza Önü
00:00 Beşiktaş Yıldız Camii Önü
00:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı
00:45 Kartal Köprüsü
01:00 Çayırova Mc Donald's Önü

Hareket ile Eskihisar - Bursa Karayolu üzerinden normal hava ve yol koşullarında 8 saat sürecek
yolculuğumuza  başlıyoruz.  Sabah  erken saatlerde  alacağımız  köy  kahvaltımızın  (extra)  ardından
kapıları,  kapı  tokmakları,  pencereleri,  tahta  ve  taş  işçiliği  ile  görülmeye  değer Ayvalık evlerini
görüp, Limanda bizi bekleyen teknemizle Ayvalığın en güzel ve berrak koylarını göreceğiniz yüzme
molaları  vereceğimiz  tekne  turumuza  katılıyoruz.  Öğle  yemeğimizi  teknede  alıyoruz.  Tekne
Turumuz sonrası  eski  bir  Rum  köyü  olan  Cunda  adası,  Cennet  Tepesi,  göreceğimiz  yerler
arasındadır. Eski bir lav birikintisi olan, demir kafes içinde şeytana ait olduğu söylenen kocaman bir
ayak izi olan çam ormanları ile kaplı Ayvalık adalarına hakim yüksek bir tepe olan  Şeytan Sofrası
gezimiz ve fotoğraf çekim molası sonrası otelimize hareket,akşam yemeği ve konaklama otelimizde.

2 . GÜN / KADIRGA KOYU – ASSOS – İSTANBUL 
Sabah erken kahvaltı sonrası rehberimizin belirleyeceği saatte Assos Kadırga koyuna doğru hareket
edip, yüzme molamızı veriyoruz. Yüzme molamızın ardından  Behramkale (Assos)  de vereceğimiz
kısa  bir  serbest  zamanımızın  ardından  Çanakkale-Tekirdağ  güzergahından  İstanbul'a  dönüş
yolculuğumuz  başlıyor,  Tekirdağ'da  vereceğimiz  köfte  molamızın  ardından  İstanbul'a  varış  ve
misafirlerimizin alındıkları noktalara bırakılması (Dönüş güzergahında yolcu bırakma noktalarımız
İncirli, Beşiktaş, Kadıköy şeklindedir).

TURA DAHİL OLAN HİZMETLER
Otellerde 1 gece yarım pansiyon konaklama
Otelde açık büfe veya set menü 1 akşam yemeği
Otelde açık büfe 1 sabah kahvaltısı
Ulaşım
Heytatil  otobüs içi ikramlar
Tüm çevre gezileri
Heytatil  güvencesi
1618 Nolu Turizm Kanununa Göre Zorunlu Seyahat Sigortası
Tekne gezisi

TURA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

Otelde yapılan özel harcamalar
Tüm yemeklerde alınan içecekler
Öğle yemekleri
Ekstra Turlar
Athena tapınağı giriş ücreti veya Assos Liman minibüs ücreti misafirlerimize aittir.
Müze ve Ören yeri giriş ücretleri (70 TL )



MÜZE VE ÖREN YERİ GİRİŞ ÜCRETLERİ

Tüm özel işletme ve ören yeri giriş ücretleri 70 TL dir.
Bu turumuzda müze kart geçmemektedir

ÖNEMLİ BİLGİLER

Rezervasyon esnasında kesinlikle koltuk numarası sözü ve garantisi verilemez.
Rehber gerekli gördüğü takdirde, tüm programı gerçekleştirmek kaydı ile zamanlama ve program 
akışı konusunda değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
Programda belirtilen oteller standartları ve mevkileri bakımından aynı olmak kaydı ile 
değiştirilebilir. 
Turumuzda rehberlik, ulaşım, konaklama ve çevre gezileri paket programdır ayrı düşünülemez. 
Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde tur iptal olur. Böyle bir durumda Heytatil misafirlerine 1 
(bir) gün öncesinden bizzat haber vermekle yükümlüdür. 
0–6 yaş çocuk indirimi iki yetişkin yanında uygulanır. Tek bir çocuk için kullanılır.
Tek kişilik konaklama yapacak olan misafirlerin acentaya 60 TL ekstra ücret ödemesi gerekmektedir.
3-6 yaş 59 TL
7-12 yaş 89 TL olarak ödeme acentaya yapılmalıdır. 

 ARAÇ BİLGİLERİ

Turlarda kullanılacak olan araçlarımız kişi sayısına göre olmaktadır.

28 kişi ve üzeri Mercedes Travego –Tourismo , Man Fortuna , Mitsubishi Safir
27 kişiye kadar lüks Isuzu Novo – Isuzu Turkuaz - Otokar Sultan
15 kişiye kadar lüks Mercedes Sprinter–Volkswagen Wolt araçlar kullanılır.

MERCEDES TRAVEGO & TOURİSMO
46+1 koltuklandırma, Abs, Asr, Klimalı, karoseri indirme kaldırma sistemi, Tempomat, biri önde biri
orta  kapıda  olmak üzere  2  adet  15 Lcd tv,  Dvd player  (DVD-CD-MP3),  sıcak  su ünitesi,  2  adet
soğutucu dolap.

MAN FORTUNA
46+1 koltuklandırma, abs, asr, Klima, 2 adet monitör, 2 adet buzdolabı, suı sıtıcılı mutfak ünitesi,
okuma lambaları , rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı

MİTSUBİSHİ SAFİR
46+1 koltuklandırma, abs, asr, Klima , 2 adet monitör, 2 adet buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi,
okuma lambaları , rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı

ISUZU NOVO – ISUZU TURKUAZ - OTOKAR SULTAN
27+1 koltuklandırma, Abs,  Asr, Sıcak su ünitesi, Soğutucu dolap, Klima, Ses sistemi,15 Lcd  Tv

MERCEDES SPRİNTER – VOLKSWAGEN WOLT
15 + 1 koltuklandırma, Abs, Asr, Klimalı, Ses sistemi, 15 Lcd Tv, Soğutucu dolap, Sıcak su ünitesi


