Yunanistan: Samothraki Adası'nda Hafta Sonu
12-15 Temmuz 2019 – 260€
Trakya'nın Samos'u ismini almış bu Kuzey Ege adası, hala kitle turizminin
kirletmediği ama bizim sınırımıza da bir o kadar yakın bir ada. Son dönemde
İstanbul'un arka bahçesi olan Thassos adasının aksine,
İstanbul'dan otobüs ile hareket edip yol üstünde eğlenerek bir hafta sonu
kaçamağı yapacağımız bir rotada yol arkadaşımız da ismini ege
efsanelerinden almış, bizim kültürümüzü de çok iyi tanıyan dostumuz Paris
olacak...
Semadirek adasını kitleler keşfetmeden,
Şelaleleri kirlenmeden,
Büyük oteller açılmadan,
Kısacası
Dünya Değişmeden,
Hafta sonu kaçamağı için Semadirek adasını keşfe çıkıyoruz.

Rota

1.GÜN – 12.07.2019 Cuma

•
•
•
•

İstanbul’dan yola çıkış

00:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi önünden hareket
00:45 Taksim AKM önünden hareket
Sonrasında Yunanistan sınır geçişi
Otobüste geceleme

Rota

2. Gün – 13.07.2019 Cumartesi

Alexandropoli & Ada

• Alexandropoli merkezde kahvaltıda kremalı börek molası
• Alexandropoli yakınlarında plaj molası ve isteyenler için ouzo ve
meze zamanı
• Plajdan Samothraki için hareket
• Samothraki Adası’na feribotla geçiş
• Otele yerleşme
Konaklama: Aeolos Hotel www.hotelaiolos.gr

Rota

3. Gün – 14.07.2019 Pazar

Şelale Yürüyüşü & Brewery

• Kahvaltı
• Şelalelere yürüyüş ve yüzme (doğa yürüyüşü olduğu için, yürüyüşe
uygun ayakkabı getirmenizi tavsiye ederiz)
• Öğlen yemeği
• Saoki Beach’te deniz molası
• Otele transfer
• Akşam dileyenler ile Samothraki köyünde akşam yemeği

Konaklama: Aeolos Hotel www.hotelaiolos.gr

Rota

4. Gün – 15.07.2019 Pazartesi
•
•
•
•
•
•

İstanbul’a dönüş

Kahvaltı
Tapınak ziyareti
Fonias Micro Brewery (butik bira fabrikası) ziyareti ve bira tadımı
Plaj molası ve serbest zaman
Ana karaya geçiş ve İstanbul’a dönüş
İstanbul’a tahmini varış: 03:00 Taksim AKM & 03:45 Kadıköy
Evlendirme Dairesi

Önemli Bilgiler

Neler Dahil?
• İstanbul- Semadirek- İstanbul
otobüs ile ulaşım
• Feribot gidiş-dönüş ücretleri
• Mini otellerde 2 gece oda kahvaltı
konaklama
• Bira tadımı
• Şelalelerde yürüyüş, yüzme molaları
ve plaj molaları
• Seyahat sigortası
• Lüks otobüslerle ulaşım
• Tapınak giriş ücreti

Neler Hariç?
• Schengen vizesi ve yurtdışı çıkış harcı
• Öğlen ve akşam yemekleri
• Kişisel harcamalar

Önemli Bilgiler

Tavsiye

Zaman Dilimi

Rahat kıyafetler ve yürüyüş ayakkabısı
yanımızda bulundurmalıyız.

İstanbul’dan 1 saat geridedir.

Otobüste klimaya ve akşam serinliğine
karşı sıcak tutacak kıyafetler alınız.
Zorluk Seviyesi
Gençlik enerjisi olan herkesin
katılabileceği bir turdur.
Vize Bilgisi
Yeşil pasaport sahibi Türk vatandaşları
vizesiz ulaşım sağlayabilmektedir.
Bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları
vize alma mecburiyetindedir.

Para Birimi
Para birimi Euro’dur.
Mutfak Kültürü
Yemek kültürü bakımından bizle
benzerlikler içermektedir. Meze kültürü
ve çeşitliliği oldukça fazladır. Zeytinyağı
kullanımı çok yaygındır. Yerel içecekleri
bulunmaktadır. Keçi eti, tavsiye edilen
yemekler arasındadır.
Sağlık
Yolculuk için herhangi bir aşı
gerekmemektedir. Yanınıza sinek kovucu
almak isteyebilirsiniz.

Önemli Bilgiler

Ödeme Planı

İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI

260 EURO

TEK KİŞİ FARKI

50 EURO

*Türk Lirası olarak yapılan ödemelerde, Garanti Bankası satış kurları geçerlidir.

