
 

 

 
9. ALAÇATI OT FESTİVALİ TURU 

SUN EXPRES & PEGASUS HAVAYOLLARI İLE GİDİŞ DÖNÜŞ ULAŞIM  

1 GECE / 2 GÜN 

7 / 8 NİSAN 2018 

1. Gün: Cumartesi Sabah : İstanbul –İzmir - Alaçatı 
Siz değerli konuklarımızla İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı Tatil Bahçesi Kontuarında buluşup Sun Express & 

Pegasus Havayolları Tarifeli Seferi İle 08:35'de İzmir’e hareket. İzmir’e varışımızın ardından özel otobüslerimiz ile Alaçatı’ya hareket. Sabah kahvaltısı için 

serbest zaman. Ekstra olarak alacak olduğunuz sabah kahvaltısının ardından Alaçatı turumuza başlamak üzere aracımız ile hareket ediyor ve gezimize 

öncelikle Alaçatı Port bölgesi ile başlıyoruz. Port bölgesi hem 

manzarası hem de içerisinde yer alan işletmeler ile sizleri büyüleyecek güzellikte. Bu eşsiz bölgeyi fotoğraf karelerimize alıyoruz. Alaçatı Port Bölgesinde 

günün 24 saat devam etmiş olduğunu da unutmayalım. Sörf merkezi olmasının yanı sıra bünyesinde yer alan restaurant ve gece kulüplerinin dikkatinizi 

çekeceğinizden eminiz. Alaçatı Port bölgesinden ayrılarak Alaçatı Köy içine doğru aracımız ile yolculuğumuza başlıyoruz. Yolculuğumuz esnasında 

Rehberimiz sizlere bölge ile alakalı turistik bilgileri aktarmaya başlıyor. Eminiz ki alacak olduğunuz bu bilgiler sonrasında Alaçatı Merakı sizleri Alaçatı Sevdalısı 

yapacaktır. Gezimiz esnasında Hacımemiş Camii, Taş Kahve, Tarihi Çarşı, Eski Kilise, Her Hafta Cumartesi Günü Kurulan 

Meşhur Alaçatı Sosyete Pazarı, Alaçatı sokakları, evleri, konakları ve meydanı gezilecek mekanlar arasında yer almaktadır. Gezimizin ardından 

otobüsümüz eşliğinde otelimize hareket ediyoruz. Otelimize varış ve kısa bir dinlenmenin ardından siz konuklarımız ile birlikte Alaçatı Otel festivalinin 

düzenlenmiş olduğu alana hareket. Varışımızın ardından serbest zaman. 

Belirtilen serbest zaman sonrasında buluşma ve otelimize hareket. Konaklama otelimizde. 
 

2. Gün: Pazar : Alaçatı – Çeşme – İzmir - İstanbul 
Sabah otelimizde alacak olduğumuz açık büfe kahvaltının ardından eşyalarımız ile birlikte otelimizden ayrılarak Festival alanına hareket ediyoruz. 

Festival alanına varış ve festival tutkusunu yaşamaya devam ediyoruz. Bugün Alaçatı’nın 

otlarından en çok çeşidi toplayan ve özelliklerini bilenler arasından ilk üç dereceyi alanlar belirlenecek. Ot Aşı Yarışması: Alaçatı’nın otlarıyla yemek 

kültür ve birikimini en güzel yansıtan üç yemek, ünlü gurmeler tarafından belirlenecek. Birincilere her sene olduğu gibi büyük altın, ikincilere yarım 

altın, üçüncülere ise, çeyrek altın hediye edilecek. Diğer katılımcılara ise, çeşitli armağanlar verilecek. Ayrıca yarışmaların yapıldığı saatlerde Alaçatı’da 

faaliyet gösteren restoranlar, birer ürünlerini sergileyecek. Alaçatılı üreticiler otlarını ve yemeklerini, diğer firmalar da kendi içki ve ürünlerini 

tanıtmak amacıyla standlar açacaklar. Alaçatı’nın Nisan Ayında da ne kadar büyülü bir mekân olabildiğini görebilmek, ot kokusunun standlardan taşan 

kekik, fesleğen karanfil kokularına karıştığında nelere kadir olduğunu yaşayabilmek, reçel, kekik balı, şarap, enginarlı pilav standlarına karışmak, 

daracık sokaklarda oturan yaşlıların yüzlerinde yılların göç tarihinin öyküsünü okuyabilmek için, baharın ilk günlerinde yapılacak festivale doğa 

dostu herkes davetli. Sonrasında Alaçatı dan ayrılarak Çeşme Merkeze hareket ediyoruz. Çeşme’ye varış ve sonrasında ise çeşme gezimizin başlangıcı. 

Gezimiz esnasında Çeşme Sokakları, 

Kervansaray, Liman, Port, Anfi Tiyatro görülecek yerler arasındadır. Gezimizin sonuna doğru sahil kordonunda yapacağımız kısa bir yürüyüşün sonrasında 

Bölgenin en yüksek noktasına hareket ediyoruz ve çeşme yarımadasını ayaklarımızın altında görebileceğimiz Çaka bey anıtını ziyaret ediyoruz. Anıtın 

bulunmuş olduğu nokta yarımadayı ayaklarımızın altında 

görebileceğimiz konuma sahiptir. Manzara ılıca sahili, plajı, pamucak, alaçatı, çeşme ve hatta sakız adasını ayaklarımızın altında görebileceğimiz ve 

aynı zamanda fotoğraf karelerimize alarak unutulmaz bir anı olarak saklayabileceğimiz 

güzelliktedir. Bu eşsiz manzaranın sonrasında siz konuklarımız ile birlikte İzmir Adnan Menderes Havaalanına hareket Sun Express & Pegasus Havayolları 

Tarifeli 20:05 Seferi İle İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanına Varış ve bir başka Tatil Bahçesi tur programında görüşebilmek üzere vedalaşıyoruz. 

 

 

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

* Sun Express Havayolları İle Gidiş – Dönüş Ekonomik Sınıf Uçak Bileti, 

* Havaalanı – Otel – Havaalanı Arası Tüm Transferler, 

* Çeşme'de 5* Boyalık Beach Hotel'de 1 Gece Yarım Pansiyon 
Konaklama. 

*1 Açık Büfe Sabah Kahvaltısı, 1 Set veya Açık Büfe Akşam Yemeği. 

*Profesyonel Rehberlik Hizmeti 

*Programda Belirtilen Tüm Çevre Gezileri. 

*Lüx Otobüslerle Ulaşım 

*Zengin Tatil Bahçesi İkramları 

*Zorunlu TURSAB Seyahat Sigortası. 

*İlk Gün Sabah Kahvaltısı, Tüm Öğle Yemekleri ve Son Gün Akşam 
Yemeği. 

*Program Haricinde Yapılacak Ekstra Harcamalar 

*Tüm Yemeklerde Alınan İçecekler 

*Kişisel Harcamalar ve Tipler. 

* Belediye veya Bakanlıklara bağlı tüm müze ve ören yeri giriş ücretleri, 

 

 

Tarih Seçenekler 
İki Kişilik Odada 

Kişi Başı Tek Kişi Ek Yatak 1. Çocuk 2. Çocuk Taksitler 

07.04.2018 5* Boyalık Beach Hotel Çeşme 799.00 TL 899.00 TL 699.00 TL 
0 - 2 Yaş 399.00 TL 
3 - 12 Yaş 699.00 TL 

- Taksitler » 
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