MİDİLLİ ADASI TURU
1 GECE KONAKLAMALI
1. GÜN /

(MERKEZ & MANDAMADOS & MOLİVOS)

Sabah saat 08:00’ da Ayvalık’ta bulunan GÜMRÜKTE buluşup, gümrük
işlemlerimizin ardından Ege Denizi’ nin maviliklerinde 45 DK. sürecek deniz otobüsü
CATAMARAN yolcuğumuza saat 09:00 itibariyle başlıyoruz. 45 dakika süren
CATAMARAN yolculuğumuzdan sonra pasaport kontrolünden geçip buradaki
işlemlerin ardından bavullarımızı otobüse yerleştirip, Midilli şehir turuna
başlıyoruz. Şehir merkezi ve eski Osmanlı Çarşısı’ nda rehber eşliğinde tanıtıcı
yürüyüş yapıyoruz. Alışveriş ve Safo Meydanı, İlk Osmanlı Bankası Metropol Kilise,
Yeni Camii ve Türk Hamamı ziyareti gibi tarihi yerleri gezdikten sonra Molivos’a
hareket ediyoruz yol esnasın da öğle yemeği molası veriyoruz ve yemek molamızın
ardından Mandamados’ a geliyoruz. Mandamados’ta bulunan adak ve şifa kilisesi
olduğuna inanılan Baş melek Taksiyarhis (Mikail ) kilisesini geziyoruz. Molamızın
ardından konaklamamızı yapacağımız otelimize doğru yola çıkıyoruz. Saat 17:00’de
otelimize yerleştikten sonra Saat 20:00’ye kadar istirahat molamız var. Akşam
gerçekleşecek Yunan Gecesi için hazırlanıp, saat 20:30’ da otelimizin lobisinde
toplanıp geleneksel Midilli Adası yemekleri ve Yunan dansları eşliğinde,
unutamayacağınız Yunan Sirtaki Gecesini gerçekleştiriyoruz.Sırtaki gecemizden
sonra konaklama için otelimize dönüyoruz.

MİDİLLİ MERKEZ

MOLİVOS KALESİ

2. GÜN /

( PETRA & MOLIVOS & KALLONİ & AGİASOS)

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası saat 10:30’da otelimizden ayrılıyoruz.
Günümüzün ilk durak yeri olan Molivos’un kalesine geliyoruz. Mimarisi, Tarihi ve
Romantizmi ile Dünya’ya ün salmış, Unesco ödüllü, Osmanlı Camii, Çeşme ve Cumbalı
evlerin süslediği Molivos ’un arnavut kaldırımlı, özgün sokaklarında rehber eşliğinde
geziyoruz. Petra ve Petra’ nın tam tepesinde 114 basamakla çıkılan muhteşem
manastır bizi karşılıyor. Hala bu Manastır içinde ayinler yapılmakta ve çanlar
çalmaktadır. Molamızın ardından petradan ayrılıp kalloni körfezinin yanı başındaki
kalloni’den geçerek adanın en yüksek tepesi olan olimpos dağının yamacında kurulu
Adanın en geleneksel köylerinden biri olan Agiasos Dağ Köyü’nün kendine özgün tahta
oyma mobilya, seramik ve dantel işlerinin sergilendiği şirin çarşısını gezerek ünlü adak
yeri olan Meryem Ana Kilisesi’ ni geziyoruz. Kilise turumuzun ardından Midilli merkeze
gitmek üzere Agiasos Dağ Köyü’den ayrılıyoruz. Merkezde alışveriş için serbest zaman
veriyoruz. Saat 17:00 Midilli Gümrükte ki, freeshop alışverişimizin ardından, saat
18:00’da Ayvalık’ a doğru hareket ediyoruz. 45 dakikalık Deniz Otobüsü CATAMARAN
yolculuğumuzun ardından Ayvalık Gümrük’ e ulaşıp bu güzel gezimizin sonuna
ulaşıyoruz.

ÜCRETE DAHİL OLANLAR
* GİDİŞ & DÖNÜŞ FERİBOT BİLETİ
* OTELDE KONAKLAMA +SABAH KAHVALTISI
* YUNAN SİRTAKİ GECESİ
* PROGRAMDA YER ALAN TURLAR
* TÜRKÇE REHBERLİK HİZMETİ
* TÜM TRANSFERLER

ÜCRETE DAHİL OLMAYANLAR
* PASAPORT VE VİZE ÜCERTİ
* ÖĞLE YEMEKLERİ
* YEMEKLERDEKİ İÇECEKLER
* MÜZE & ÖREN GİRİŞ ÜCRETİ
* YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI

NOT : Rehberimiz uygun gördüğünde programda değişiklik yapılabilir.
Pasaportunda K.K.T.C Giriş-Çıkış damgası olan Türk Pasaportları Midilli Adasına giriş
yapamamaktadır, sorumluluk yolcuya aittir. Pasaportların kullanım süresi seyahat
tarihinden itibaren en az 3 ay geçerli olmalıdır.
Lütfen kontrol ediniz.

