
                                                             KUZEY EGE TURU (4 GECE 5 GÜN)  

1.GÜN /30 Ağustos 2017 Çarşamba: 08.35 Sunexpress havayolları ile Gaziantep’ten İzmir’e uçuyoruz. 

Havaalanında bekleyen tur otobüsümüz ile kuzey Egeye doğru yol alıyoruz. Menemen ve Ali ağadan geçerek 

Bergama antik kentine varıyoruz. Burada roma dönemine ait çeşitli tarihsel yapıyı geziyoruz. Bergama gezisi 

sonrası Ayvalık bölgesine geçiyor ve gün batımını Şeytan sofrasından izliyoruz. Konaklama ve akşam yemeği 

için otelimize gidiyoruz.  

2. GÜN /31 Ağustos 2017 Perşembe: Kahvaltı sonrası Ayvalık Cunda adasını geziyoruz. Burası Rum tarzı 

mimarisi ile şirin limanı, sakızlı dondurmaları ve tatlıları ile ünlü bir adamızdır. Ayvalık’ın tarihi sokaklarında 

geziyoruz. Mavi Tura katılıyoruz. Tekne ile koyları ve adaları gezmeye başlıyoruz. Yüzmek isteyenler için 

yüzme molası veriyoruz. Öğle yemeği teknemizde (Menü: Mevsimlik balık, salata, makarna, patates salatası, 

zeytinyağlı taze fasulye ve içecek). Tekne turundan sonra zeytin ve zeytinyağı ürünlerini alabileceğimiz 

fabrika satış mağazasına gidiyoruz. Konaklama ve akşam yemeği için otelimize gidiyoruz. 

3. GÜN /1 Eylül 2017 Cuma: Kahvaltı sonrası Edremit’e hareket ediyoruz. Akçay panoramik gezisi sonrası 

Altınolukta serbest zaman verip şehri geziyoruz. Türkiye’nin en yoğun oksijeni bulunan Kaz dağlarına ulaşıp 

doğa yürüyüşü yapıyor ve orman içinde dinleniyoruz. Buradan Geyikli beldesine varıp feribotla Bozcaada’ya 

geçiyoruz. Meşhur Ayazma plajında yüzme molası veriyoruz. Bozcaada kalesi, Bozcaada tarihi sokakları 

gezeceğimiz yerler arasında. Tekrar feribotla Geyikliye varıp konaklama ve akşam yemeği için otelimize 

gidiyoruz. 

4. GÜN /2 Eylül 2017 Cumartesi: Kahvaltı sonrası Çanakkale’ye geçiyoruz. Aynalı çarşı, çimenli kale, Truva 
atı ve Nusret mayın gemisi gezilerinden sonra Şehitlikleri gezmek için feribot ile Eceabat’a geçiyoruz.  
-Kilitbahir Kalesi ve savaş müzesi, Mecidiye tabyası,-Seyit Onbaşı Anıtı,-Alçıtepe, 
-Sargı yeri şehitliği,   
-Çanakkale Şehitler Abidesinin ziyaret edilmesi,  
-Ezineli Yahya Çavuş şehitliği, Seddülbahir Kalesi ve Şehitler Anıtı gezileri sonrası 12.30'da Öğle yemeği için 
Eceabat’a geçiyoruz. 
14.00: Arı Burnu ve Anzak Koyu anıtı,  
Savaşın ağırlıkta geçtiği Conkbayırı Bölgesi’ne geçiş. 
-Mehmetçiğe saygı anıtı ziyareti. 
-Kanlı Sırt kitabesi, Anzak anıtı ve siperleri,  
-57. Alay şehitliği, 
-Mehmet Çavuş şehitliği, 
-Atatürk’ün göğsünde taşıdığı saate düşman mermisinin isabet ettiği yerin görülmesi. Siperler, Ege Denizinin 
ve Tuz Gölü’nün  izlenmesi. Conkbayırı tepesinde Atatürk’ün savaşı yönettiği yerin incelenmesi ve 
Atatürk  Anıtı’nın ziyaret edilmesi. (Bu bölgeyi asla unutamayacaksınız.) 
-Kemalyeri ,Conkbayırı, Mehmetçik parkı anıtı gezileri sonrası konaklama ve akşam yemeği için otelimize 
gidiyoruz. 
 
5. GÜN /3 Eylül 2017 Pazar: Kahvaltı sonrası antik Asos şehrine gidiyoruz. Günümüze kadar koruna gelmiş 
akrapol sütunları hala ayakta olan Athena tapınağı, sarnışlar, banyo odaları, Anadolu’nun etkileyici 
köylerinden biri olan Asos’u gezdikten sonra İzmir’e ulaşıyoruz. Havaalanına geçip 20.10 uçağı ile 
Gaziantep’e hareket ediyoruz.  

TUR ÜCRETİ:  

0-5 yaş: 850 TL 

6-12 yaş: 1075 TL 

Yetişkinler için kişi başı: 1.275 TL  



➢ Kredi kartı ödemeleri için; Bonus ve Maximum karta 5 taksit, diğer kartlar tek 
çekim şeklinde olacaktır. 

 

Ücrete dahil olan hizmetler:  

1. Uçak ücreti 
2. Ulaşım 
3. 4 gece konaklama 
4. Akşam yemekleri ve sabah kahvaltıları 
5. Rehberlik hizmeti 
6. Seyahat sigortası  
7. Feribot ücretleri  

 

Ücrete dahil olmayan hizmetler:  
 

1. İlk gün kahvaltı, son gün akşam yemeği ve tüm öğle yemekleri 
2. Oteller alınacak ekstra yiyecek ve içecekler 
3. Ayvalık ’taki hava durumuna göre gerçekleştireceğimiz yemekli mavi tur 

 

NOTLAR:  

➢ Tur, gidiş-gelişimiz uçakla sağlanacaktır.  

➢ Kontenjan 40 kişi ile sınırlıdır.  

➢ En son başvuru tarihi 05.08.2017 ‘dir.  

➢ Ödemelerinizi en kısa zamanda Mavi Limon turizme yapmanız gerekmektedir. 

 

İLETİŞİM 

 

 

MAVİ LİMON TURİZM 

Adres: Değirmiçem Mahallesi. Ali Fuat Cebesoy Bulvarı. No:51/D Şehitkamil/Gaziantep 

Telefon: 0 530 177 88 81 – 0 536 769 83 25 

   

 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP ŞUBESİ   

      Adres: Budak Mah. Abdulkadir Behçet Cad. No 40 Sehitkâmil/Gaziantep 

      Telefon: 0 342 230 44 77 


