ALTINYILDIZ TURİZM SAKIZ ADASI ROKET SAVAŞLARI & PASKALYA TURU
27 – 28 Nisan 2018
1. Gün Cumartesi
Paskalya & Roket Savaşları turu için Cumartesi sabahı saat 08:00 da Çeşme gümrük limanı
girişindeki ALTINYILDIZ TURİZM check-in ofisinde işlemlerimizi yapıyoruz. Pasaport kontrolünün
ardından Ege’nin maviliklerinde hızlı feribot ile 30 dakika sürecek keyifli yolculuğumuz başlıyor. Sakız
Adası limanına vardığımızda giriş işlemlerinin ardından valizlerimizi otobüsün bagajına yerleştiriyor ve
Ege’nin gizli hazinesi Sakız Adası’nı keşfe başlıyoruz.
Sakız Adası şehir merkezi turumuza APLOTERYA adı verilen Sakız adası çarşısından başlıyoruz.
Sultan Abdülmecit tarafından yaptırtılan MECİDİYE Cami’yi, Sakız adasının en büyük ve en işlek
meydanı olan VOUNAKİ Meydanı’nı geride bıraktıktan sonra BİZANS döneminde inşa edilmiş fakat
daha sonra sırasıyla CENEVIZ ve OSMANLI dönemlerinde de adanın yönetim merkezi olmuş SAKIZ
KALESİ’ni ve içerisindeki OSMANLI eserlerini ziyaret edeceğiz.
Şehir merkezi gezimizin ardından Kuzey Ada Turu’na başlıyoruz. Adanın sembollerinden biri olan
deniz kenarındaki Yel değirmenlerinin yanında fotoğraf molamızı veriyoruz. Molamızın ardından,
HOMEROS'un İlyada ve Odysseia eserlerini yazdığı Vradados bölgesindeki DASKALOPETRA'yı ziyaret
ediyor, adanın tarihi hakkında detaylı bilgi ediniyoruz. Öğle yemeği molası için şirin bir balıkçı kasabası
olan LANGADA’ya varıyoruz. Kasaba merkezi gezimizin ardından öğle yemeği için ayrılan serbest
zamanda, adanın eşsiz lezzetlerinin tadına bakabilirsiniz. Deniz kenarında lezzetli tatlar içeren bir
tavernada öğlen yemeğinin ardından dinlenmek ve akşam yapılacak Roket Savaşlarına enerji toplamak
için otelimize doğru hareket ediyoruz.
Saat 19:30 da otel lobisinde buluşup Roket Savaşları öncesinde akşam yemeği için hareket
ediyoruz. Açık büfe zengin menüsüyle akşam yemeğinin ardından saat 21:30 da Rehberimiz ve
otobüsümüzle Roket Savaşı transfer alanına doğru yol alıyoruz. Roket savaşının yapılacağı VRONDADOS
bölgesindeki transfer alanına gidiyoruz. Buradan itibaren roket savaşı izleme noktasına transferleri
belediyenin küçük otobüsleri yapmaktadır. Dönüş için belirlenen saatte tekrar buluşma noktamızda
hazır olup, otelimize transferi gerçekleştiriyoruz.
2. Gün Pazar
Sabah kahvaltının ardından otobüsteki yerimizi alıyoruz. Rotamızı; dünyada damla sakızının en
önemli üretim yeri olan ve MASTİKA HORYA olarak adlandırılan SAKIZ KÖYLERİ’ ne çeviriyoruz.
Cenevizlilerden kalan narenciye bahçeleri ile çevrelenmiş Ceneviz tarzı taş konakları ile meşhur
KAMBOS bölgesinin içinden geçerek, ilk durağımız olan ARMOLİA köyü' ne varıyoruz. Burada adanın
meşhur Sakız Ağaçlarını da yakından görüyoruz. Seramik yapımı ve seramik işlemeciliği ile büyük bir
üne sahip olan Armolia köyünde seramikten sürahiler, vazolar, bardaklar ve fincanlar yapılmaktadır.
Arzu edenler buradaki mağazalardan seramik ve yerel ada ürünleri alışverişi yapabilirler. Buradan
sonraki durağımız, Bizans döneminde inşa edilen, adanın en turistik ve labirent sokaklarıyla ünlü
MESTA köyü. Benzersiz bir mimariye sahip olan bu köy, hem eşsiz evlerini hem de Yunanistan'ın en
önemli kiliselerinden biri olan Aziz Taksiarhis kilisesini günümüze kadar bozulmadan getirmeyi
başarmış, ortaçağ kale-köylerinden biri olarak sizleri yüzyıllar öncesine götürüyor. Burada vereceğimiz
serbest zamanda dilerseniz köy meydanında kahve içebilir, adaya özgü lezzetleri tadabilirsiniz.
Ardından, Ada'nın güneyindeki en büyük köylerinden biri olan ve duvarları siyah beyaz desenli evleri
ile ünlü PYRGİ köyü' ne varıyoruz. Bu Ortaçağ Köyünün sokaklarında yürüyüş yaparken, önemli tarihi
anıtları ve Bizans dönemine ait Kutsal Havarilere adanmış Agion Apostolon Kilisesini görebilirsiniz. Bu
keyifli turumuzun son durağı öğlen yemeği için deniz kenarında canlı müzik yapan bir tavernaya
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gidiyoruz. Burada misafirlerimiz Paskalya’ya özgü oğlak çevirmenin yanı sıra çeşitli deniz ürünleri ve
mezelerden oluşan menüden istediklerini seçebilirler.
Dönüş yolunda adanın güzel doğa manzarasını seyrederek merkeze dönüyoruz. Bu güzel günün
ardından gümrük işlemlerini bitirdikten sonra gemimizle Çeşme'ye doğru harekete geçiyoruz. Ege'nin
mavi sularında keyifli yolculuğumuzu tamamlayıp Çeşme'ye ulaşıyoruz.
Fiyata Dahil Olan Hizmetler
* Çeşme-Sakız Turyol Hızlı Feribot Geçişleri,
* Seçilen Otelde Konaklama + Kahvaltı, * Şehir Merkezi Turu, * Kuzey Ada Turu,
* Güney Ada Turu,* Roket Savaşları Turu, * Tur Boyunca Türkçe Rehberlik ve Acente Refakati
* 4 Yıldızlı Otellerde Akşam Yemeği (İçecekler Extra)
Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
*Yurt Dışı Harcı, Kişisel Harcamalar, Liman Vergisi (1€) ve Seyahat Sağlık Sigortası,
Ücretlendirme
4 Yıldızlı Otellerde (Aegean Dream Hotel 4*, Golden Sand Hotel 4*)
Kişi Başı: 125 € - Tek Kişilik Oda 155 €
3-12 Yaş Çocuk %50 İndirimli (1. Çocuk)
Not; ALTINYILDIZ TURİZM, Konaklanan Yere ve Gümrük ve Pasaport İşlemlerinden Geçiş Süresine
Göre Tur Programında Gerekli Değişiklikleri Yapabilir

ALTINYILDIZ TURİZM SEYAHAT ACENTASI
2823 Sokak No:47/3 1. Sanayi Sitesi Konak/İZMİR

altinyildiztur

Tel :+90 232 445 2000 Fax : +90 232 765 90 99
Tic. Sicil No : 1018271 Ege V.D. 2140335739
www.altinyildiztur.com / www.aytatil.com
info@altinyildiztur.com

altinyildizturizm
altinyildiztur

