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GÖKÇEADA GEZİSİ
1 gece 2 gün Konaklamalı

1.GÜN Sabah 08.00’ de feribota binerek 30 dakika süren deniz yolculuğu ile Eceabat’a varıyoruz. Aracımızla Gelibolu
yarımadasının Saroz Körfezi’ne, Kabatepe Limanı’ndan ikinci feribotla saat 10.00 gibi Gökçeada’ya geçmek üzere hareket
ediyoruz. Yaklaşık bir buçuk saat süren deniz yolculuğu ile Gökçeada ya varıyoruz.Keyifli bir yolculukla adanın güneyindeki
”adanın en güzel kumsalı” Aydıncık Plajı’na gidiyoruz. Gün boyu deniz ve güneş keyfi. Dileyenler plajda geçen zaman
içinde kumsalın çok yakınında bulunan Tuz Gölü’nü şifalı çamuruyla çamur banyosu da yapabilir. Akşamüstü plajdan
ayrılıp iki Rum köyünü gezmeye gidiyoruz. İlk olarak neredeyse tamamı terk edilmiş 1950 haneli, içinde sineması ve iki
kilisesi olan, eskiden Türkiye’nin en büyük köyü ünvanına sahip olan Dereköy’ü geziyoruz. Ardından koruma altındaki bir
diğer Rum köyü olan Tepeköy’e giderek köyü geziyoruz ve Semadirek Adası’na karşı manzara seyri yapıyoruz (dileyenler
meşhur Barba Yorgo şaraplarından satın alabilirler).. Akşam konaklama taş otelimizde.

2.GÜN Sabah kahvaltı sonrası odalarımızı boşaltıp otelden ayrılıyoruz ve ada gezimizi gerçekleştiriyoruz. İlk önce
Bademli Köyü’nü geziyoruz. Ardından ada merkezinde alışveriş molası. Sonrasında adanın keyifli köşelerinden biri olan
Kaleköy’ü geziyoruz. Son olarak Zeytinli Köyü’ne gidiyoruz. Dileyen misafirlerimiz meşhur Madam’ın dibek kahvesinden
içebilir, tadı damaklarda kalan sakızlı muhallebiden tadabilirler. Köy gezilerimizi tamamladıktan sonra güzel bir kumsala
sahip Kuzulimanı Plajı’na gidiyoruz ( duş ve kabin gibi imkanlar mevcut ) ve feribot kalkışına kadar plajda serbest zaman.
Daha sonra iskeleye gelerek sırada bulunan aracımızla buluşuyoruz. Öğleden sonra kalkan feribotla adadan ayrılıyoruz.
Gece Çanakkale’ye ulaşarak misafirlerimizi aldığımız duraklara bırakıp, bir başka turumuzda tekrar buluşmak dileğiyle
vedalaşıyoruz.
Not: Ada şartlarına ve rehberin planlamasına göre köy gezilerinin yeri ve zamanı değişebilir.
Gökçeada Turu minimum 15 kişi sayısı fiyatlandırma içindir.

2-3 kişilik Odalarda Kişi başı fiyat Kahvaltı Dahil: 345 TL
Fiyata Dahil Olanlar





Gidiş- dönüş gemi bileti
Profesyonel rehberlik hizmetleri
Gökçeada şehir turu
1 gece sabah kahvaltısı + akşam yemeği dahil
konaklama

Fiyata Dahil Olmayanlar




Ekstra harcamalar
Ulaşım esnasında yolda alınan yiyecek ve
içecekler
Öğle yemekleri
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