
 
1.GÜN  : Akşam saatlerinde belirlenen yerlerden  hareketle Bursa, Balıkesir, Edremit yolu üzerinden, yaşanacak 

güzel anıların başlangıcı olan, yola devam, 
 
2.GÜN : Sabah saatlerinde yolda alınan serbest kahvaltıyı takiben Dünyada oksijen oranının en yoğun bulunduğu 

bölgelerin başında gelen Kaz dağlarının eteğindeki otelimize varış, odalara yerleşme ve serbest zaman. 
(Doluluk nedeniyle otele öğleden sonra girilmesi gerekirse gezi programı öne alınabilir. Bu nedenle hazırlıklı 
olunmasında yarar vardır.)  Öğleden sonra, Assos turu için hareket. Behramkale Köyü içindeki Assos 
Harabelerine varış. Bir banker tarafından tarihte ilk kez özelleştirilen Assos’ta; Akrapol , Athena Tapınağı, 
Surlar, Sarnıçlar, Banyo odaları, Anadolu’nun en etkileyici Nekropolünün gezilmesinin ardından  mistik 
Assos köyü içinde yapılan tur ve devamında serbest öğle yemeği (Balık lokantalarında). Küçükkuyu’da ki 
Zeus Altarı ve Adatepe Köyü gezileri ve kısa Kaz Dağı yürüyüşünün ardından akşam saatlerinde otelimize 
dönüyoruz. Konaklama ve akşam yemeği otelimizde.    

 
3.GÜN :Otelde alınan kahvaltı sonrası hareket. Sabah otelde alınan kahvaltımızın ardından tarihi evleri, plajları, 

üzüm bağları ve doğal-nostaljik havası ile ün yapmış Bozcaada’ya hareket ediyoruz (ekstra). Çanakkale’den 
55 km. mesafede bulunan Geyikli İskelesi’nden bineceğimiz feribot ile Bozcaada’ya geçiyoruz. Gün 
içerisinde göreceğimiz yerler; doğa harikası kumsalı ile meşhur Ayazma Plajı,  Bozcaada sokakları ve Rum 
Evleri, Rüzgâr Gülleri, Şarap Fabrikaları, Kale. Ayrıca Ege Mutfağına  özgü reçeller, deniz mahsulleri gibi 
lezzetleri tadabileceksiniz.  Akşam saatlerinde gün batımında otelimize varış. Akşam yemeği ve konaklama 
otelimizde.   

 
4.GÜN: Alınan kahvaltı sonrası otelden ayrılarak, tarihte doğu ile batı arasında yapılan ilk savaşı konu alan 

Truva(Troya) Antik Kentine varış. 5000 yıllık tarihe sahip şehri, bizi bütün haşmetiyle karşılayan aslına 
uygun yapılmış tahta atı görerek gezmeye başlıyoruz. 9 kez yakılıp yıkılan ve aynı yerde tekrar kurulan antik 
şehirde; eğimli ve içiçe geçmiş surları, surların ara kapılarını, rampalı kapıları, sunak, hamam, kanalizasyon, 
tiyatro ve ev çeşitlerini görme imkânı buluyoruz. Daha sonra İstanbul’a doğru yola çıkış. Yol üstünde 
Çimenlik Kalesini ve Kilitbahir’i panoramik olarak görüyor ve Çanakkale’den feribot ile Eceabat’a 
geçiyoruz. Yakın tarihimizde Anadolu topraklarında yaşayan insanlar için çok önemli bir dönüm noktası olan 
Çanakkale Savaşı’nın geçtiği, 250.000’e yakın şehit verdiğimiz bölgedeki şehitliğe varıyor ve Şehitler 
Abidesi’nin(Mehmetçik Abidesi) gezilmesi ardından, Kabatepe, 57.Alay Şehitliği, Seyit Onbaşı, Tabyalar, 
Conk Bayırı… görüyor ve bu anlamsız savaşın anılarını yüreğimizin bir kenarına yazarak Keşan, Tekirdağ 
üzerinden yolumuza devam ediyoruz. Siz sayın misafirlerimizi,  diğer turlarımızda tekrar görüşmek üzere, 
aldığımız noktalara bırakıyoruz. 

 Program zamanlamasında Hava,Yol,vb... nedenlerle rehber gerekli gördüğü taktirde değişiklik yapabilir. 
 
GEREKENLER:  * Uygun yürüyüş ayakkabısı ( rahat edebileceğiniz )  
  * Mümkünse 200 veya 400 asa film (Dijital makineler hariç) 
    
TUR ÜCRETİNE DAHİL OLANLAR :              TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYANLAR:  
* 3 gün 2 gece yarım pansiyon konaklama,  * Otelde yapılan özel harcamalar, 
(Otelde alınan 2 Kahvaltı, 2 Akşam yemeği) * Tüm yemeklerde alınan içecekler, 
* Lüks araçlarla ulaşım, araç içi ikramları, * Öğle yemekleri,   
* Tüm çevre gezileri,    *  Müze ve Ören yeri giriş ücretleri, 
* Profesyonel rehberlik hizmetleri,  * Ekstra turlar,  
* Zorunlu seyahat sigortası,    


