Lüks otobüs ve feribot ile
Hafta sonu

2 GECE / 3 GÜN
Gruplara ve kişilere özel

GÖKÇEADA-BOZCAADA TURU

PROGRAM:
1 GÜN:
İSTANBUL-ÇANAKKALE -GÖKÇEADA
Gece Yolculuğu
Belirtilen yerlerden lüks aracımız ve rehberimiz eşliğinde hareket. ÇANAKKALE ye doğru gece yolculuğu .Otobüsümüzde çeşitli ikramlar.
2 GÜN:

KABATEPE-GÖKÇEADA-ÇANAKKALE

Yolculugumuz dan sonra Gökçeada ya zevkli feribot yolculuğu ile gideceğimiz KABATEPE FERİBOT iskelesine ulaşacağız. Zevkli feribot
yolculuğumuz ile GÖKÇEADA ya ulaşıyoruz. Ada’nın batı kısmında yer alan bir Rum köyü olan Dereköy e hareket edeceğiz. 2 tepenin
yamacına kurulmuş Piri Reis in 16.yy’da bahsetmiş olduğu Adanın iki yerleşim yerinden birisi olan DEREKÖY e ulaşıyoruz. Köy içerisinde
yapacağımız kısa bir yürüyüşün ardından köy çamaşırhanesine ulaşacağız . Gezme ve dinlenme molamızdan sonra adanın en sosyal en
canlı yeri olan ZEYTİNLİ KÖYÜ ne gideceğiz. Zeytinli Köyü nün etrafı çok sayıda zeytin ağacı ile çevrili Gökçeada'da koruma altına alınmış
dört köyden biri durumundadır. Dibek Kahvesi ile ünlü bu köyümüzde verilen serbest molamızdan sonra adanın güneyinde yer alan ve altın
sarisi kumsallara sahip olan AYDINCIK diğer ismi ile KEFALOS PLAJI na ulaşacağız. Plajın bitişiğinde yer alan çeşitli hastalıklara iyi geldiği
rivayet edilen TUZ GÖLÜ nde çamur banyosu yapabilirsiniz. Aynı zamanda yüzme imkanı bulabilirsiniz . Sonrasında feribot yolculuğu ile
adadan ayrılıp konaklıyacagımız otelimize transfer oluyoruz. Akşam yemeği ve geceleme otelimizdedir.
3. GÜN:

ÇANAKKALE- EZİNE-GEYİKLİ-BOZCAADA-İSTANBUL

Oteldeki sabah kahvaltımızdan sonra Mitoloji de TENEDOS adası olarak bilinen, Posedion’un üflediği rüzgârların kıyılarını dantel gibi işlediği
BOZCAADA ya doğru yola çıkıyoruz.Feribot a yükleneceğimiz Ezine ilçesi nde yer alan GEYİKLİ İSKELESİNE varıyoruz . Buradan yarım saat
süren bir feribot yolculuk sonrası ulaşacağımız BOZCAADA daki ilk ziyaret edeceğimiz yer tüm heybeti ve ihtişamı ile Cenevizliler
tarafından yaptırıldığı bilinen Bozcaada Kalesi dir. Panoramik olarak göreceğimiz Bozcaada Kalesi’nden, ve rehberimizin anlatımlarından
sonra , ESKİ RUM MAHALLESİ (Cumhuriyet) ve ESKİ TÜRK MAHALLESİ nin (Alaybey mahallesi) süslü ve eski mimarili evleri seyrederek ara
sokaklarında dolaşacagız geçmişe Bozcaada günlerinin izlerini yaşacagız. Sonrasında serbest zaman .Arzu edenler AYAZMA plajında
denize girebilirler,Bozcaada’nın meşhur reçellerini ve kurabiyelerini alabilir Bozcaada üzümlerinden üretilen şaraplarından tadabilirler.
Bozcaada ziyareti sonrasında adadan ayrılıp İstanbul’a dönüş yolu yolculuğuna başlıyoruz. Zevkli yolculuk ile istanbul’a varıyoruz. Gezimizin
sonu.

‘’Başka Yiv Tour gezimizde buluşmak dileklerimizle’’

ÜCRETE DAHİL HİZMETLERİMİZ:

* Lüks araçlar ile seyahat
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Otel de 1 gece yarım pansiyon konaklama
Programda belirtilen geziler
Otobüs içi ikramlar
Otelde Açık büfe 1 sabah kahvalatısı
Otelde 1 akşam yemeği
2 Adet feribot yolculuğu
Rehberlik hizmetleri
Türsab mesleki sigorta

GEZİ ÜCRETİ:
İKİLİ ODADA KİŞİ BAŞI :
TEKLİ ODA FARKI
:

TL *Anlık fiyattır Fiyatlarımızı ofisimizden ögrenebilirsiniz.
TL

NOT:
MÜZE GİRİŞLERİ MİSAFİRLERİMİZE AİTTİR. MÜZE KARTINIZI ÖNCEDEN ALMANIZI TAVSİYE EDERİZ. ARACLARDA OTURMA YER NOSU ÖNCEDEN VERİLMEZ.UZUN
TURLARIMIZDA YER ATLAMA USULU UYGULANIR. GÜNÜBİRLİK TURLARDA UYGULANMAZ-GRUBUN SAYISINA GÖRE 16-27-35-46 KİŞİLİK LUKS ARAÇLAR
KULLANILIR.REHBER PROGRAMIN AKIŞINI GRUBUN MENFAATİ İÇİN YER DEGİŞTİRMELER YAPABİLİR. ARACLARDAKİ SAG ÖN 2 KOLTUK REHBERLERE
AYRILMIŞTIR. *BU PROGRAM YİV TOUR A AİT OLUP KOPYALANAMAZ ÇOGALTILAMAZ İZİNSİZ DAGITILAMAZ.
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