
İZMİR EFES ŞİRİNCE AYVALIK CUNDA TURU

1. Gün: GECE YOLCULUĞU 

22:00 Yenibosna Airport Avm Otoparkı

22:30 Mecidiyeköy Doğtaş Mobilya Önü

23:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü

23:15 Kartal Köprüsü Altı

23:45 Çayırova Mc Donald’s 

2. Gün : İzmir – Konak Meydanı – Kordon – Saat Kulesi – Hükümet Konağı – Şirince Köyü – Efes Antik Kenti - 
Kuşadası

Misafirlerimizi aldıktan sonra,  araç içi ikramlar eşliğinde unutulmaz bir tur için İzmir’e doğru yolculuğumuza 
devam ediyoruz. Güne ekstra olarak alacağımız kahvaltı ile başlıyoruz. Kahvaltımızın ardından turumuza 
başlamak üzere İzmir’e doğru hareket ediyoruz. İzmir’de Tarihi Asansör (Panoramik), Dario Moreno Sokağı, 
Kordon, Saat Kulesi ve Hükümet Konağı gezilerimizi yaptıktan sonra Şirince’ye doğru hareket ediyoruz. 
Zeytinlikler arasında devam eden yolculuğumuz bizi şirin bir Rum Köyü, eski adı ‘’Çirkince’’ olan Şirince’ye 
varıyoruz. Şirince’de bölgenin en nefis şaraplarının bulunduğu Şarap Evi / Şarap Müzesini ziyaret ediyoruz. 
Daha sonra köyde birbirinden güzel fotoğraflar çekebilmek için ve alışveriş yapabilmek için serbest zaman 
veriyoruz. Birbirinden şirin evleri, sokakları ve insanlarıyla Şirince Köyü gezimizi gerçekleştiriyoruz. Şirince 
gezimizi gerçekleştirmemizin ardından öğle yemeği molamızı veriyoruz. Molamızın ardından İlk çağlara ait 
tümüyle mermerden yapılmış ilk kenti ve ihtişamı ile dünyaca ünlü Antik şehirlerinden biri olan Efes Antik 
Kenti gezimize başlıyoruz. Efes Antik kentinde rehberimizin anlatımları eşliğinde gezeceğimiz Efes harabeleri, 
Agora, Antik Tiyatro, Yamaç Evler, Odeon, Herakles Kapısı, Traianus Çeşmesi, Hamam Celcus Kütüphanesi’ni 
rehberimizin anlatımları eşliğinde geziyoruz. Efes Antik Kenti gezimizi tamamladıktan sonra otelimize doğru 
hareket ediyoruz. Konaklama ve akşam yemeği otelimizde.

Sabah Kahvaltısı : İzmir’de ekstra olarak alınacaktır.
Öğle Yemeği : Selçuk’ta  serbest zaman olarak alınacaktır. 
Akşam Yemeği : Otelde alınacaktır. Tur ücretine dahildir. 
Konaklama : Kuşadası Comfort Ada Class Otel

3. Gün : Ayvalık – Cunda – Sarımsaklı Plajı – Şeytan Sofrası - İstanbul

Sabah otelde alacağımız kahvaltımızın ardından otobüsümüze binerek Ayvalık’a doğru hareket ediyoruz. 
Ayvalık merkezde kapıları, kapı tokmakları, pencereleri, tahta ve taş işçiliği ile fotoğraflamaya 



doyamayacağımız Ayvalık Evleri’ni görüp çarşı içerisinde dolaşıp hediyelik eşyalarımızı alıyoruz. Ayvalık 
merkez gezimizi tamamladıktan sonra Cunda Adası’na yeni adıyla Alibey Adası’na Türkiye’nin İlk Boğaz 
Köprüsü üzerinden geçerek varıyoruz. Cunda Adasın’da yapacağımız nostaljik gezi ile sizleri eskiye 
götürüyoruz. Cunda Adası’nda bulunan en eski 8 kilise içinden günümüze en iyi şekilde korunarak gelmiş olan
Taksiryannis Kilisesi’ni dışarıdan görüyoruz. Gezimiz sırasında Arnavut kaldırımları üzerinde yürüdüğümüz 
adada Rumların yaşadığı eski taş evler bizleri büyülüyor ve harika fotoğraf kareleri çekmemizi sağlıyor. Cunda
Adası gezimizin ardından 7 km uzunluğunda ve 100 metre eninde bir kumsala sahip olan, her yıl binlerce 
turistin tatil noktası olan Sarımsaklı Plajı’na geçiyoruz. Burada rehberimizin belirleyeceği zamana akdar 
ortalama 2 saat olacak şekilde yüzme molası ve serbest zaman veriyoruz. Yüzme molamızın ardından 
gezimizin son noktası olan Şeytan Sofrası’na doğru hareket ediyoruz. Tepeden baktığınız zaman tüm Ayvalık 
Adaları ve Midilli Adası gözükmektedir. Üzerinde dilek tutup içine bozuk para atılan bir ayak izi göreceksiniz. 
Bir efsaneye göre  göre bu ayak izi Şeytan’a aittir ve diğer ayağının da karşı dağda olduğu söylenmektedir. 
Burada rehberimiz bizlere Şeytan Sofrası hakkında bilgiler verdikten sonra serbest zaman veriyoruz. Serbest 
zaman sırasın da isteyenler manzaraya karşı kahvesini yudumlayabilir, isteyen misafirlerimiz de muhteşem 
manzarayı fotoğraflarla ölümsüzleştirebilir. Serbest zamanımızın bitimiyle beraber bu güzel turumuzu 
sonlandırıyoruz ve İstanbul’a doğru dönüş yolculuğuna başlıyoruz. Misafirlerimizi aldığımız noktalara 
bırakarak bir sonraki Malitur etkinliğinde görüşmek üzere vedalaşıyoruz.

Sabah Kahvaltısı : Otelde açık büfe olarak alınacaktır. Tur ücretine dahildir.
Öğle Yemeği :  Ayvalık’ta serbest zaman olarak alınacaktır.
Akşam Yemeği : Dönüş yolu üzerinde tesiste ekstra olarak alınacaktır.  
Konaklama : Bu gece otel konaklaması yoktur. 

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

• Kuşadası Comfort Ada Class Otel’de  1 gece yarım pansiyon konaklama

• Açık büfe 1 sabah kahvaltısı

• Açık büfe 1 akşam yemeği

• Lüks araçlar ile ulaşım

• Profesyonel rehberlik hizmeti

• Malitur otobüs içi ikramlar

• 1618 Nolu Turizm Kanununa göre zorunlu seyahat sigortası

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

 Ek Hizmet bedeli olarak 80 TL acenteye ödenmesi zorunludur.

• Programda belirtilen ilk gün sabah kahvaltısı

• Programda belirtilen son gün akşam yemeği

• Tüm öğlen Yemekleri

• Tüm yemeklerdeki alınan içecekler

• Tüm kişisel harcamalar

• Ekstra olarak belirtilen tüm organizasyonlar

• Tüm müze ören yeri ve müze giriş ücretleri

• Müze Kart



ÇIKLAMALAR

 Rezervasyon sırasında kesinlikle koltuk numarası sözü ve garantisi verilemez. Özel koltuk seçimi 
yapılmamaktadır.

 Araç içerisindeki koltuk düzeni Malitur Operasyonu tarafından rezervasyon sırası göz önüne alınarak 
ayarlanmaktadır.

 Koltuk yerleşimi konusundaki itiraz durumlarında ödeme iadesi mümkün değildir. Araçlarımızın tüm 
koltukları aynı standartlardadır.

 Tur programında rehber gezi noktaları aynı kalmak şartıyla değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 Çocuk indirimleri iki yetişkin yanında bir çocuk için geçerlidir.

 Otel konaklamalarında 3 kişilik odalarda 3. Misafirimiz genellikle ek yatakta konaklama sağlamaktadır.

 Turumuzda rehberlik, ulaşım, konaklama ve çevre gezileri bir paket olup ayrı düşünülemez. 
Kullanılmayan ulaşım, konaklama, rehberlik, çevre geziler vb. haklar geri iade edilemez.

 Mücbir sebeplerden ötürü otel değişikliği gerektiği durumlarda Malitur otel kalite ve standartları aynı 
kalmak ve misafire bilgi vermek şartıyla otel değişikliği yapabilir.

 Tur programımızda yer alan ekstra olarak belirtilen turlar kişi sayısına bağlı olarak gerçekleştirilir.

 Turumuzda mücbir sebeplerden dolayı (hava, yol, ziyaret yerlerindeki yoğunluk vb.) tur programımızda 
yazdığı halde gezilemeyen yerlerden kesinlikle Malitur sorumlu değildir.

 Müze Kart almak isteyena misafirlerimiz Müze girişlerinden veya www.muzekart.com adresinden Müze 
Kart temin edebilir.

 Rezervasyon ve Tur Satış Sözleşmesini incelemek için tıklayınız.

 Turlarımızda ulaşımlarımız kişi sayısına göre aşağıdaki araç modelleri ile sağlanmaktadır.
16 kişilik: Volkswagen Crafter & Mercedes Sprinter
31 Kişilik: Otokar Sultan Maxi & Isuzu Novo Lux
35 Kişilik: Otokar Sultan Mega
46 Kişilik: Mercedes Travego & Mercedes Tourismo & Temsa Safir & Man Neoplan

A

http://www.muzekart.com/
http://www.malitur.com/rezervasyon-tur-satis-sozlesmesi

