
BOZCAADA-ASSOS-TRUVA 

 
 
Hareket Noktaları ve Saatleri                         : 
21.30 İncirli Ömür AVM Önü 
22.00 Mecidiyeköy Yapı Kredi Bankası Önü 
22.30 Kadıköy Beşiktaş-Adalar İskelesi Önü 
22.55 Kartal Köprüsü  

 
HAREKET : İstanbul-Bozcaada  
Siz değerli misafirlerimizle belirtilen kalkış noktalarında buluşup, Bursa üzerinden 
Çanakkale’ye varıyoruz.    
 
1.GÜN : Sabah alacağımız EKSTRA kahvaltı sonrası, Geyikli iskelesine varıyoruz. Feribotla 

yapacağımız yarım saatlik yolculuk sonrası ilk görüşte güzelliğini belli etmeyen, ama bir 
kere ayak bastıktan sonra gönülden bağlanacağınız Kuzey Ege’nin incisi Bozcaada’da 
uçsuz bucaksız bağları, onlara bekçilik eden bağ evlerini, rüya gibi kumsalları, pırıl pırıl 
denizi, kekik kokulu tepeleri gördükten sonra AYAZMA KOYU’nda deniz molası veriyoruz. 
Mola sonrasında yeniden ada mertkezine dönüyoruz. Burada alacağımız EKSTRA öğle 

yemeğinin ardından  topluca şarap imalathanelerini ziyaret edip şarap tadımı yapıyoruz. 
Sonrasında,  konuklarımıza gezinti ve alışveriş için yeterli bir zaman veriyoruz ve adaya 

özgü domates reçelini ve şaraplar ilgimizi çekecek. Saat 16.30 vapuru ile tekrar 
Geyikli’ye geçiyoruz Buradan Çanakkale’de bulunan otelimize yerleşiyoruz. Akşam 
yemeği ve geceleme otelimizde. ÇANAKKALE  
 
2.GÜN : Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında, Assos’a hareket ediyoruz. Behram 
köyü içerisindeki, Aristo’nun felsefe okulu açtığı ve Bizans döneminin piskoposluk 
merkezi olan Akropol, Athena tapınağı, surlar, sarnıçlar, banyo odaları, Anadolu’nun en 

etkileyici Nekropol gezilerimizin ardından Assos’ta alacağımız EKSTRA öğle yemeği 
sonrasında tarihte doğu ile batı arasında yapılan ilk savaşa konu olan Truva (Troya) antik 
kentine varıyoruz. 5000 yıllık tarihe sahip, 9 kez yakılıp yıkılan ve aynı yerde tekrar 
kurulan antik şehirde; iç içe geçmiş surları, rampalı kapıları, sunak, hamam, tiyatro, ev 
çeşitleri ve aslına uygun yapılmış olan tahta atı gördükten sonra İSTANBUL’a doğru yola 
çıkıyoruz.  

 
İKİ VEYA ÜÇ KİŞİLİK ODALARDA KİŞİ BAŞI FİYATTIR. 

 
Bu turu satın alan misafirlerimiz ; Feribot Geçişi, Özel Alan Girişleri ve Apranti Hizmetleri 
için araçta 80.-TL ödeyeceklerdir. Bu ücret rehberimiz tarafından toplanacak olup 
zorunludur.  
 

Fiyata Dahil Olan Hizmetler : 
Lüx Araçlarla Ulaşım 
Profesyonel Rehberlik 
Seyahat Sigortası 
Otellerde Yarım Pansiyon Konaklama  
Açık Büfe 1 Sabah Kahvaltısı 
Açık Büfe veya Set Menü 1 Akşam Yemeği  

 
Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler : 
Feribot Geçişi 
Ayazma Plajı Ulaşımı 
Milli Park-Ören Yeri  

Özel Alan girişleri 

Ekstra ve program dışı geziler 
Kişisel harcamalar 
Öğle yemekleri 
 
DETAYLAR : Gezi Süresi 2 Gece 2 Gündür 1 Gece Otel Konaklaması vardır. Rehberimiz 
programı tamamen gerçekleştirmek kaydı ile programın seyrinde değişiklik yapabilir. 
Turlarımız otel, ulaşım, tur programı ve rehberlik hizmetleri ile bir bütündür ayrı ayrı 

düşünülemez. Tur içersinde kullanılmayan ulaşım, konaklama, çevre gezileri vb. haklar 
iade edilmez. Rezervasyon esnasında koltuk sözü verilemez. Tur öncesi ve tur içinde 
hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan turlarda acentemizin sorumluluğu yoktur.  



Bu tur programı, Emreli Turizm tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Programın 

kopyalanması, yayınlanması yasaktır. Tüm hakları Emreli Turizm’e aittir. Turizm 
sektöründe oluşturulan kopyalarından Emreli Turizm sorumlu tutulamaz. Kopyalanan Tur 
Programlarının tespiti durumunda hukuki işlem yapılacaktır.  
Tur programımız, 6502 numaralı tüketici kanununa uygun olarak hazırlanmıştır.  
 
DİKKAT!! 1618 nolu yasa: İçinde ulaştırma, konaklama, rehberlik, yemek hizmetlerinden 
biri veya birkaçının bulunduğu gezi, spor, toplantı, eğlence gibi her türlü organizasyonu 

kapsayan faaliyetleri ancak TURSAB üyesi Seyahat Acentaları yapabilir. Dernekler, 
vakıflar, klüpler, okullar, resmi ve özel kurumlar Acentalar olmaksızın tur ve yukarıdaki 
faaliyetleri düzenleyemez. Lütfen gezinizin Türsab üyesi Acentalar ile yapıldığına emin 
olunuz. Hukuk devleti vatandaşların duyarlılığı ile işler. 

 
 
 
 
 
  

  

 
 


