
 
1.GÜN : Akşam saatlerinde belirlenen yerlerden hareketle Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Selçuk yolu 

üzerinden Kuşadası’na doğru yola devam,  
2.GÜN :Sabah saatlerinde yolda alınan serbest kahvaltı sonrası otele varış ve yerleşme (Otel sabah 

saatlerinde müsait olduğu taktirde).Verilen serbest zaman sonrası üzüm bağları, şeftali bahçeleri 
ve zeytinliklerle çevrili bir yamaçta yer alan, adı Çirkince iken dönemin valisi tarafından bu isim 
yakıştırılmayınca değiştirilerek Şirince olan köy bizi 19.yüzyıl Anadolu yaşam kültüründen de 
etkilerin görülebileceği Rum Evleri ile karşılıyor. Ege’deki Türk köy yaşamından da biraz örnekler 
bulabileceğimiz bu yerde, suyu çıkabilen her meyveden yapılmış şarapları, yöresel takıları, tahta 
oyma eşyaları, sabun çeşitlerini… tatma, görme, tanıma imkanı buluyoruz. Takiben Kuşadası’nda 
yapılan panoramik turumuzla bugün ki gezimiz bitiyor. Akşam saatlerinde otelimize dönüyoruz. 
Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 

3.GÜN :Otelde alınan kahvaltı sonrası Panayır Dağı eteklerindeki, uzmanların “henüz onda biri 
görülebiliyor” dedikleri eski liman şehri Efes Antik Kenti gezisi. Odeon, Mermer Cadde, Hadrian 
Tapınağı, Tuvaletler, İki katlı Kütüphane, Muhteşem büyüklükteki Antik Tiyatro, Liman Caddesi... 
antik kentin içinde görebileceğimiz bir çok eski eserden bazıları. Sonra bir çobanın şans eseri 
bulduğu Bülbül Dağı tepesindeki Meryem Ana Evi’ni ziyaret ediyor(ekstra) ve dilek çeşmesinde 
dilek diliyoruz. Şelçuk’un meşhur çöp şişi serbest öğle yemeğimiz. Selçuk içinde yapılacak tur 
devamında otele dönüş. Akşam yemeğimiz otelimizde. 

4.GÜN  : Kahvaltı sonrası hareket. Kalesi, Kale içindeki birbirinden farklı 7 ayrı müzesi, Limanı, bütün 
koyu gören Antik Tiyatrosuyla, ilginç Yel değirmeni görüntüleriyle meşhur Bodrum’a Söke, Bafa 
Gölü ve Milas yoluyla varıyoruz. Bodrum içinde yapacağımız turu takiben Didim’e doğru, 
geldiğimiz yol üzerinden dönerken Bafa Gölü kenarında çay molası veriyoruz. Yol üstünde yüksek 
ve çok sayıda ki sütunlarıyla ünlü Apollon Tapınağını gezme imkanı buluyoruz. Didim’e 
(Altınkum)  varışı takiben eşsiz kumsalda panoramik tur. Akşam yemeği otelimizde.  

5.GÜN  :Sabah otelde alınan kahvaltı sonrası Selçuk-Aydın üzerinden Kızı-Tozu-Horozu ile meşhur 
Denizli’ye hareket ediyoruz. Termal sularından dolayı yıllarca Roma İmparatorluğu’nun sağlık ve 
kültür merkezi olan, dünyanın birçok yerinden turistlerin manzara ve tedavi için geldikleri 
Pamukkale’ye varış. Bölgenin bin bir çeşit şifalı sularından biri olan Kırmızı Su (Kızıl Su) ve 
bütün evlerinden kaplıca suları akan Karahayıt Köyünün görülmesi sonrası Bergama kralının eşi  
Hiera adına yaptırdığı şehir (polis) Hierapolis Antik Kenti  gezisi içinde; Cin Delikleri, Sütunlu 
Yol, Antik Tiyatro Apollon Mabedi, Nekrapol,Travertenler...  geziliyor. Buldan Bezinin çeşitli 
örneklerini göreceğimiz fabrika mağazasında verilen serbest zamanın devamında Dinar, Afyon 
Kütahya, Bilecik, Adapazarı üzerinden yol alma. 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) 

* Şapka 
 
TUR ÜCRETİNE DAHİL OLANLAR :                                TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYANLAR :  
* 4 gün 3 gece yarım pansiyon konaklama,    * Otelde yapılan özel harcamalar, 
(3 Sabah kahvaltısı,3 Akşam yemeği)   * Tüm yemeklerde alınan içecekler, 
* Lüks araçlarla ulaşım, araç içi ikramları    * Öğle yemekleri, Mola yerlerindeki tüm harcamalar,  
* Tüm çevre gezileri,     * Müze ve Ören yeri giriş ücretleri, 
* Profesyonel rehberlik hizmetleri,    * Ekstra Turlar, 
* Zorunlu seyahat sigortası, 


