
 

 

BOZCAADA PROGRAMI 

Rembotiko kültürünün kalbinde, ince bir Yunan müziği eşliğinde denizle, güneşle bezenmiş bir hafta sonu. 
Son yılların en çok ilgi çeken adasında binlerce yılın öyküsünü dinlerken güneşe ve tarihe doyacaksınız. 
Rum ve Türk mahalleleri arasında dolaşırken kendinizi çiçeklerle bezeli bir masal diyarında 
hissedeceksiniz. Homeros’un da dediği gibi… Tanrı insanları, uzun ömürlü olsun diye BOZCAADA’yı 
yarattı… 

 
BOZCAADA HAKKINDA: 

•  Bozcaada, dünyanın en çok okunan gezi dergilerinden Conde Nast Traveller tarafından dünyanın en 
güzel dördüncü adası seçildi. 

• Ağustos ve Eylül aylarında Bozcaada'da bağ bozumu heyecanı başlar; bu geleneksel etkinlik her sene 
Eylül'ün ilk haftasında bir festivalle kutlanır. 

• Ada'nın daracık sokaklarının, yel değirmenlerinin verdiği huzur 

• Troya Savaşı'nın ana limanı nam-ı diğer Tenedos ve Kale 

• İnce taneli, altın sarısı kumu ile plajların büyüleyici güzelliği 

 
PROGRAM: 
 
17 AĞUSTOS 2017 PERŞEMBE: 

• HAREKET SAATİ : 23.30 Lüks Otobüsler ile Eskişehir'den hareket 

• ROTA : Bursa-Bandırma-Çanakkale-Ezine yolu üzerinden – Geyikli & Bozcaada feribotu ile yolculuk 

 
18 AĞUSTOS 2017 CUMA: 

• TÜRK MAHALLESİNDE KAHVALTI : Adaya has zeytin, peynir ve reçel çeşitleri ile kahvaltı keyfi 
  (Gruba Özel) 
 
• OTELE YERLEŞME  

• BAĞ BOZUMU : Bağların toplanmasından fabrikada işlenmesine kadar üzümün yolculuğu (Sadece Grup 
üyelerinin katılabileceği)  

-  DENİZ ve GÜNEŞLENME 

• GÜN BATIMI : Türkiye’de görülebilecek en güzel gün batımı (İçecek ve Peynir ikramı ile) 
 
19 AĞUSTOS 2017 CUMARTESİ: 

• OTELDE KAHVALTI - PANORAMİK ADA TURU (Kale, Yel Değirmenleri, Ayazma )  

• Bozcaada Müze gezisi (Rehberli) 

- Pazar Yeri’nde adaya özel üzüm, zeytinyağı, reçel ve hatıralık alışverişi  

- Damla Sakızlı Kahve, Muhallebi ve Kurabiye 

- Rum Mahallesi’nin Güzellikleri ve El değmemiş yaklaşık 10 mükemmel koy 

• RUM MAHALLESİNDE AKŞAM YEMEĞİ : Rum Mahallesinde ya da Sahilde Adaya Özel Meze ve Balık 
Keyfi (tur ücretine dahil değildir)  

 

20 AĞUSTOS 2017 PAZAR: 

• DÖNÜŞ HAREKET SAATİ   :16.00 
• DÖNÜŞ YOLU LEZZET DURAKLARI  : Ezine’de Peynir Alışverişi 

 


