
 
                 
                                                                                                                                             
    

Yunanistan Selanik-Kavala-Porto Lagos Turu Yeşil pasaporta vizesiz                                                                                                 

30.12.2019 – 01.01.2020 Pazartesi Hareket 
              

 
Pazartesi              iSTANBUL – SELANiK  625 KM 

SAAT 22.00 KADIKÖY EVLENDİRME DAİRESİ OTOPARKI ,  SAAT 22.45 Mecidiyeköy Trumps Avm Önü  , SAAT 23.15 
İNCİRLİ ÖMÜR PLAZA ÖNÜ ,SAAT 23.30 BAHÇEŞEHİR TIR PARKI ÖNÜNDEN Hareketle Silivri – Keşan karayolu takip edilerek 
İpsala sınır kapısına varış.Pasaport ve gümrük işlemlerini takiben Dedeağaç - Gümülcine - İskeçe -  karayolu takip edilerek 
Selanik’e yolculuk.Yaklaşık yolculuk süresi normal hava şartları ve sınır geçiş süreleri dahilinde on  saatdir. 
 
Salı                                                                                                  SELANiK                                                                      

Sabah saatlerinde extra kahvaltı molamızın ardından Selanik’e varış ve  panaromik şehir turu ; kordon,beyaz kule , döner kule 
fuar meydanı , Osmanlı ve Bizans eserleri , Yunanistan'ın en büyük katedrali olan Aya Dimitros katedrali, Büyük İskender 
heykeli,Hamza Bey camii, E.Venezelo -P.konstantin heykelleri ,Vardar, Makedonia,Aristoteles,Elefterios meydanları 
görülecek yerler arasındadır.Tur bitiminde Ulu Önder Atatürk'ün evini ziyaret ediyor ve otelimize yerleşiyoruz. 
 
Akşam Dileyen misafirlerimiz  Yeni Yıla  Sirtaki ve Buzuki Yunan Müzikleri eşliğinde doyasıya eğlenerek girmek için extra 
düzenlenecek olan taverna  turuna katılabilirler.Dileyen misafirlerimizde Selanik sokaklarında sabahın ilk saatlerine kadar 
Yeni Yıla girebilirler. ( Taverna Ücreti yemek ve müzikli Kişi Başı 80 € ) 
 
Çarşamba                                           SELANiK - KAVALA –  DEDEAĞAÇ - iSTANBUL 
Sabah otelde alınan kahvaltı sonrası  Kavala’ya doğru yolculuğumuza devam ediyoruz.Kavala şehir turumuzda , su kemerleri, 
liman,kale,19.yy neo klasik yapılar,Pangia,eski & yeni şehir,Acropolis,deniz feneri, Ag.Nicholas & Teodoro Kimissi kiliseleri 
Kavala’lı Mehmet Ali paşa imarethane,ev & heykeli’nin görülmesinin ardından Kavala’da serbest zaman veriyoruz.Serbest 
zamanımızın ardından extra düzenlenecek olan ve tüm grubun katılımıyla gerçekleşecek olan , tur programlarında pek 
olmayan İskece yakınında ve daha önce hiç karşılaşmadığınız göl üzerinde olan Agios Nikolaos Kilisesi ve şirin Porto Lagos       
( Kişi başı 5 € ) gezimizi tamamladıktan sonra,  Dedeağaç karayolu takip edilerek  İpsala sınır kapısına yolculuğumuza devam 
ediyoruz.Sınır Kapısında Pasaport ve gümrük işlemlerini takiben Keşan-Tekirdağ-Silivri karayolu takip edilerek İstanbul’a 
yolculuk.Tekirdağ’da  vereceğimiz köfte molası sonrası gece saatlerinde İstanbul’a varış,gezimizin sonu ve misafirlerimizin 
alındıkları noktalara bırakılması.  
 
TUR  ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ 
* Lüks Araçlar ile gidiş dönüş ulaşım. 
* Selanik Perinthos Otel  veya benzeri otel’de  1 gece oda kahvaltı konaklama 
* Yol boyunca Araç İçi İkramlar * Mesleki Sorumluluk  Sigortası  
* Rehberlik hizmeti * Tur Programında yazan şehir turları ve çevre gezileri 
 

 TUR ÜCRETLERİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLERİMİZ 
* Yurtdışı çıkış fonu  :  50 Tl * Tüm Müze ve ören yeri giriş ücretleri 
* Seyahat sigortası 10 € , 65 yaş üstü misafirlerimizden 20 €  alınmaktadır ( İsteğe Bağlı ) 
* Sınır Geçiş Masrafı - Konaklama Vergileri :  20 € kayıt esnasında acente ödenmesi gerekmektedir. 
* Ekstra turlar,Program dışı geziler,şahsi harcamalar,ilk gün yolda  alınan kahvaltı 
* Öğle  ve akşam yemekleri ve yemekler esnasında alınacak içecekler 
* Yunanistan Vizesi ve hizmet bedeli    :  Nakit 120  €    !!! Yeşil pasaporta vizesiz !!! 

 
 
Turu satın alan misafirlerimiz sınır geçiş masrafları,konaklama vergileri için 20  €  acenteye ödemekle yükümlüdür.   
 Bu ücretler kayıt esnasında acenteye ödenmesi gerekmektedir.  
Tek kişi farkı  25  €  ,  3-12 yaş çocuk ücreti  350  tl  + ücretler olup acenteye ödenecektir. 
 
Turu satın alan misafirlerimizin, satın aldıkları tarih den 10  gün içinde  rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.Rezervasyon 
değişiklikleri ve iptalleri  15 gün önce yaptırılmalıdır, aksi takdirde fırsat kodları kullanılmış sayılacaktır. 
 
Yeterli doluluk sağlanmadığı takdirde,acente 3 gün öncesinden haber vermek kaydı ile turu bir sonraki doluluk olan tarihe 
aktarabilir.Acente rehberi  içerik aynı kalmak şartı ile,gerekli gördüğü hallerde misafirlerimizin tur programından daha çok 
verim alabilmesi için gezilecek yerlerin güzergahında ve saatlerinde değişiklik yapabilir. 

 



 

  
 
 
Turlarda kullanılacak olan araçlarımız ;  
  
29 kişi ve üzeri Mercedes Travego –Tourismo , Man Fortuna , Mitsubishi Safir 
20 kişiye kadar lüks Isuzu Novo – Isuzu Turkuaz - Otokar Sultan 
14 kişiye kadar lüks Mercedes Sprinter–Volkswagen  Wolt araçlar kullanılır. 

  
Rezervasyon Detayları 
a-Yaptırmış olduğunuz rezervasyon  sonucunda kişisel mail adresinize Tur Kayıt formunuz  gönderilecektir.Tur Kayıt formu 
tarafınıza ulaştıktan sonra linkte gönderilen okudum , onaylıyorum butonu ile rezervasyonunuzu onaylamanız gerekmektedir 
 
b- Tarafınıza gönderilen Tur Kayıt formunun  çıktısını tur esnasında yanınızda bulundurmanız zorunludur. 
 
c-Rezervasyon esnasında T.C Kimlik numaranızı, doğum tarihinizi gün ay ve yıl olarak tarafımıza belirtiniz. 
  
Rezervasyon iptali , değişiklik ve tur programının uygulanması 
 
TÜKETİCİNİN , DÜZENLEYİCİ veya ARACIYA yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek 
taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Bu feshin paket turun başlamasından en az 30 gün önce bildirilmesi halinde; ödenmesi 
zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın 
ödenen bedel TÜKETİCİYE aynen iade edilir. Ancak bu feshin paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala 
bildirilmesi halinde paket turun başlamasından 15-8 gün önce paket turu herhangi bir sebep ile iptal – değişiklik talep 
edilmesi halinde paket tur  bedelinin % 30’unu , 7 günden sonra ise paket tur bedelinin tamamını ACENTAYA ödemekle 
yükümlüdürler. 
 
 
 


