
ZAFER BAYRAMI 

ÇEŞME - ILICA - ALAÇATI - ŞİRİNCE 
PAMUKKALE  - DENİZLİ TELEFERİK - SALDA GÖLÜ TURU

2 GECE - 3 GÜN  

29 AĞUSTOS HAREKET – 01 EYLÜL DÖNÜŞ

EK BEDEL ÜCRETİ VARDIR (100TL )

Hareket Noktaları ve Saatleri      
22.00 İncirli Alfemo Mağazası Önü
22.30 Mecidiyeköy Yapı Kredi Önü
23.00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü

Hareket ; 29 Ağustos : Yukarıda belirlenen hareket noktalarından siz değerli konuklarımızı
alarak Yalova – Bursa – Susurluk – İzmir  güzergâhı üzerinden Çeşme Bölgesine doğru
gidiyoruz.

1.Gün ; 30 Ağustos : Çeşme – Ilıca Plajı -  Alaçatı - Şirince
Sabah yolda verilen gerekli molalar ile Çeşme’ ye varış.  Ekstra sabah kahvaltısı alıyoruz. 
Dileyen misafirlerimiz Çeşme Kalesi’ ni gezebilirler. Çeşme Sokaklarını ve evlerini 
fotoğrafladıktan sonra deniz molası vermek üzere Ilıca’ ya geçiyoruz. Burada vereceğimiz 
serbest zamanın ardından Alaçatı’ ya doğru yolumuza devam ediyoruz. Sörfçülerin 
mekanı ve eski Rum evleriyle ünlü Alaçatı’da Arnavut kaldırımlı sokakları geziyoruz ve 
sonrasında, eskiden Rum yerleşimi olan Şirince Köyü’ ne varıyoruz. Şirince Köyü gezisi 
sonrasında otelimize hareket ediyoruz. Akşam yemeği ve geceleme otelde. SELÇUK

2.Gün ; 31 Ağustos : Karahayıt – Pamukkale Travertenler ( Hierapolis ) – Laodikya 
Antik Kenti  
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası Pamukkale Bölgesine hareket ediyoruz.
Küçük Asya’ da bulunan yedi Hac Kilisesinden birinin bulunduğu, dünyada ilk tekstil 
ticaretinin yapıldığı Laodikya Antik Kenti’ni geziyoruz. Öğle yemeği, alışveriş ardından,
Karahayıt Kızılsu Mevkii ( termal suyun kaynak yeri ve kükürtlü çamur banyosu ). 
Hierapolis Antik Kenti ( Antik Tiyatro, Roma Hamamı, Müze, Bizans Kapısı ) ve Pamukkale
Travertenler’de termal su keyfi ve yürüyüş zamanı. Gezilerimizin sonrasında otelimize 
dönüş. Akşam yemeği ve geceleme otelde. PAMUKKALE

3.Gün ; 01 Eylül : Denizli Teleferik – Salda Gölü – İstanbul 
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası Pamukkale Bölgesinden ayrılıyoruz. Denizli 
Teleferike doğru yola çıkıyoruz. Denizli Teleferik, 1.500 metre uzunluk ile Ege Bölgesi'nin 
en uzun teleferiğidir. Alt istasyon rakımı 300 metre, üst istasyonunki ise 1.400 metreye 
ulaşmaktadır. Serbest gezinti zamanı ve fotoğraf çekimlerimizden sonra yine teleferikle 
alt istasyona inişe geçiyoruz. Teleferik gezimizin sonrasında aracımızla son durağımız 
olan, Türkiye’nin Maldivleri Salda Gölü’ne hareket ediyoruz. Burada dileyenler fotoğraf 
çekebilir, dileyenler göle girebilir. Salda Gölü gezisinden sonra, İstanbul’a dönüş 
yolculuğumuz başlıyor. Turumuzun bitiminde İstanbul’a doğru hareket ediyoruz. Bir 
başka Paytur gezisinde buluşmak üzere vedalaşıyoruz.



TEK KİŞİ FARKI : 160.-TL

Fiyata Dahil Olan Hizmetler                           
Gidiş Dönüş ulaşım
Programda belirtilen çevre gezileri
Selçuk’ta 1 gece  yarım pansiyon konaklama
Pamukkale’ de 1 gece yarım pansiyon konaklama
Otellerde 2 adet açık büfe/set menü akşam yemeği
Otellerde 2 adet açık büfe kahvaltı

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler                          
İlk gün sabah kahvaltısı
Öğle Yemekleri ve yoldaki yiyecekler
Ekstra harcamalar 
Müze ve Ören yerleri / Müze Kart
Denizli Teleferik çıkış ücreti

EK BEDEL : Turu satın alan misafirlerimiz rehberlik hizmetleri, otoyol geçişleri, 
otopark ücretleri ve feribot ücreti için kişi başı 100.-TL ödemekle yükümlüdür. 
Bu ücret rehber tarafından araçta toplanacak olup zorunludur. 

NOT : REHBER, TUR PROGRAMINDA GEZİLECEK YERLER AYNI KALMAK ŞARTI 
İLE TURUN DAHA VERİMLİ HALE GELMESİ İÇİN TUR GÜNLERİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPABİLİR. 

GENEL BİLGİLER :
Bu turumuz 2 gecesi otel, konaklamalı 3 gündür. Çocuk indirimleri aynı odada kalan 
anne-baba yanında geçerlidir.
02 yaş çocuklara koltuk alınması halinde 250.- TL ücret talep edilir.
03-06 yaş çocuklarda toplam tur bedelinin %50 i talep edilir. Bu bedeller acentaya 
ödenir.
06-12 yaş çocuklarda toplam tur bedelinin %75 i talep edilir. Bu bedeller acentaya 
ödenir.

Acente, yeterli kişi sayısı oluşmadığı taktirde haber vermek koşulu ile turu iptal etme 
hakkını saklı tutar.
Turlarımız, Tura kayıt yaptıran kişi sayısına göre; 10-15 kişi arası özel dizayn minibüsle, 
15-29 kişi arası lüks küçük otobüs (midibus), 29 kişi üzeri ise 35, 46 veya 55 kişilik özel 
Turizm araçlarıyla yapılacaktır. Büyük araç garantisi verilmez. 
Turlarımızda; cam kenarı veya koridor, ön veya arka koltuk garantisi verilmez. Koltuk 
numaraları kesin kayıt sırasına göre verilir.

1618 NOLU ZORUNLU SEYAHAT SIGORTASI KAPSAMI
Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle satın alınan paket tur hizmetinin verilememesi 
halini kapsar. Sağlık sigortası değildir, tedavi masraflarını karşılamaz.( Ferdi Kaza ve Mali 
Mesuliyet Sağlık sigortası misafire ait özel harcamadır.)

Bu tur programı, Paytur Turizm tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Programın 
kopyalanması, yayınlanması yasaktır. Tüm hakları Paytur Turizm’e aittir. Turizm 
sektöründe oluşturulan kopyalarından Paytur Turizm sorumlu tutulamaz. Kopyalanan Tur 
Programlarının tespiti durumunda hukuki işlem yapılacaktır. Tur programımız, 6502 sayılı 
tüketici kanununa uygun olarak hazırlanmıştır.


