
 

 

GÖKÇEADA TURU 
2 GÜN – 1 GECE 

“Türkiye’nin en büyük adası, Kuzey Ege’nin göz bebeği Gökçeada’yı bizimle keşfetmeye hazır mısınız?” 

1.GÜN: İstanbul > Kabatepe > Kaleköy > Aydıncık Plajı yüzme molası 

Belirlenen saatlerde Ofis Önünden hareketle Araç içi ikramlarımız eşliğinde Bandırma, Biga güzergahını takip 

ediyoruz. Öncelikle Lâpseki’den feribot ile Gelibolu daha sonra Kabatepe Feribot İskelesi’ne varıp feribot ile 

Gökçeada’ya geçiyoruz. Feribot yolculuğumuz yaklaşık 90 dakika sürecektir. Gökçeada’ya geldiğimizde ilk 

ziyaret noktamız Kaleköy olacak. Sabah ekstra olarak alacağımız kahvaltı sonrası; otelimize varıp, check in 

işlemlerini yaptıktan sonra ada gezimize ilk olarak Kaleköy ve Kaleköy Liman gezimizin ardından Aydıncık 

Plajında Gün Boyu Yüzme Molası Dileyen misafirlerimiz Tuz Gölü’nde şifalı olduğuna inanılan çamur 

banyosunu yapabilir. Akşam Muhteşem Gün Batımını izlemek üzere Kaleköy’e gidiyoruz. Ardından 

Rehberimizin belirlediği saatte aracımıza geçip otelimize dönüş yapıyoruz. Akşam yemeği ve konaklama 

otelde. 

2. GÜN: Zeytinliköy >  Tepeköy >  Çınaraltı > İstanbul 
 
Sabah otelimizde kahvaltımızın ardından çıkış işlemlerimizi yapıp Gökçeada’nın tarihi güzelliklerine doğru 
harekete geçiyoruz. İlk noktamız Ada’nın zeytin ve çiçek kokulu noktası Zeytinliköy.   Rehberimizin anlatımları 
sonrası, Ada’nın en aktif ve sosyal köyü olan Zeytinliköy’de meşhur dibek kahvesini içip, muhteşem tatlıları 
keşfediyoruz. Zeytinliköy ’den hareketle ulu Çınarların bulunduğu, yine tarihi bir köy olan Tepeköy’e doğru 
harekete geçiyoruz.  Rehberimizin anlatımlarından sonra Çınaraltı’nda Semadirek Adası’nın ve muhteşem deniz 
manzarasının eşliğinde fotoğraf molası veriyoruz. Buradan hareketle Ada merkezine geçip alışveriş için serbest 
zaman veriyoruz. Zeytinyağı, ada kekiği, muhteşem kokulu sabunlar, Meşhur domates reçeli ve lezzetli 
kurabiyeler alıp turumuzu sonlandırmak üzere Feribot iskelesine hareket ediyoruz. 
 

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER: 
➢ Lüks otellerde 1 Gece Y. P. Konaklama 
➢ 1 Açık Büfe Sabah Kahvaltısı (Otelde) 
➢ 1 Set Menü veya Açık Büfe Akşam Yemeği (Otelde) 
➢ Lüks Otobüslerle Ulaşım  
➢ Otobüs İçi İkramları 
➢ Profesyonel Rehberlik Hizmetleri 
➢ TOPRAK TURİZM Güvencesi 
➢ 1618 No’lu Turizm Kanunu Çerçevesinde Zorunlu Seyahat Sigortası 

 
ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 

➢ Otelde Yapılan Özel Harcamalar ve Otelde Alınan Tüm İçecekler 
➢ İlk Gün Alınan Kahvaltı ve Tüm Öğlen yemekleri 
➢ Ekstra Belirtilen Tüm Organizasyonlar  
➢ Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri   

 

2-3 Kişilik Odada Kişi Başı: 675 ₺ - Tek Kişilik Odada Konaklama: 775 ₺ - 3- 11 yaş Çocuk: 500 ₺ 
 

TUR KATILIM DETAYLARI 

▪ Gezi Süremiz, Akşam  Ofislerimiz Önünden başlar. İkinci gün akşam 23.00’da dönüş olarak planlanmıştır. 

Tur öncesi veya tur içinde hava muhalefeti deprem, sel, yangın v.b gibi sebeplerden dolayı yapılamayan 

turlarda Toprak Turizm Seyahat Acentesi'nin sorumluluğu yoktur. 

▪ Karayolu taşıma yönetmeliğinin 57. maddesi 10. ve 11. Fıkraları gereği 3 yaş itibari ile tüm çocuklar için 

koltuk satın alınması zorunludur. Yaş Grubuna göre çocuk ücreti tahsil edilir. 



 

 

▪ İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmenliğine göre 0-12 yaş arasında çocuklar araç ön 

koltuğunda oturmaları yasak ve tehlikelidir. 

▪ Turumuzda rehberlik, ulaşım, Yemekler ve çevre gezileri paket programdır. Ayrı düşünülemez. Tur 

içerisinde kullanılmayan ulaşım çevre gezileri v.b haklar iade edilmez. 

▪ Gezi Esnasında Kıyafet ve Gerekli Eşyalar; Seçtiğiniz Tur Tarih Mevsim Dönemine Göre Kolayca Giyip 

Çıkartabileceğiniz Tişört ve Sweatshirt, Kısa ve Uzun Kollu Gömlekler Rahat Yürüyüş Ayakkabıları, İnce 

Yağmurluk Mont Tercih Edilebilir. Şapka, Güneş Gözlüğü, Kamera, Fotoğraf Makinesi ve Şarjları Alınması 

Önerilir.  

▪ Araç İçerisinde TV Kullanımı için sağlık açısından kulaklık dağıtımı yapılmamaktadır.  

▪ Ayakkabınız rahat yürüyüşe uygun olmalıdır.(toprak, kaya, çamur, su vb.)  

▪ Küçük bir sırt çantanız bulunmasını tavsiye ederiz. (yürüyüş sırasında elleriniz boş olmasında fayda vardır) 

▪ Tura iştirak eden kişilerin, şahsi eşyaları, çantaları, valizleri kendi sorumluluğunda olup, unutulan, 

kaybolan, çalınan eşyalardan Toprak Turizm sorumlu değildir. Unutulan eşyaların bulunma durumlarında 

Okula veya kişiye ulaştırılması sırasında yapılan masraflar eşya sahibine aittir.  

▪ Konaklamalı Turlarımızda, Toprak Turizm kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı 

tutar. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup, 3. yatak standart yataktan küçüktür. “Tur Paketlerinde 

uygulanan çocuk indirimleri iki yetişkin yanında tek bir çocuk için kullanılır.” 0-6 yaş çocuklarda otel 

konaklamasında yatak verilmeyebilir. Grup kahvaltıları ayrı bir salonda servis edilebilir. 

▪ Fiyatlarımıza tur programında belirtilen detaylar dâhildir.  

▪ Yolcuların tura katılımlarındaki sağlık sorunları, hamilelik durumu, sürekli kullanımda bulundukları 

ilaçlar ile ilgili raporları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

▪ Program zamanlamasında(gün içerisinde gezilecek vizit noktalarının sırasında) Hava Durumu, Yol 

Durumu vb. gibi nedenlerle Rehber gerekli gördüğü takdirde değişiklik yapabilir. Mücbir sebeplerden 

(hava, yol, ziyaret yerlerindeki yoğunluk vb.) veya misafirlerimizin rehberimizin verdiği zamanlamalara 

uymamaları sebebiyle tur programımızda yazdığı halde gezilemeyen yerlerden Toprak Turizm kesinlikle 

sorumlu değildir. 

▪ Bu turun hareketi için minimum katılımcı sayısı 30 olarak öngörülmüştür. Yeterli sayıda çoğunluk olmadığında 

turu 1 Hafta önceden haber vermek kaydı ile iptal hakkı Toprak Turizm `de saklıdır. Turun iptali 

durumunda Toprak Turizm iptalini bizzat bildirmek zorundadır. Yasal süreç olduğundan tazminat hakkı 

yoktur. Ön ödeme tutarı kayıt tarihinde rezervasyon bedelinin minimum % 30'udur. Turun hareket tarihinden 

15 Gün önce kalan tur bedelinin tamamlanması gerekmektedir. Fiyatlarımıza KDV dâhildir.  


