GÜNÜBİRLİK SAKIZ ADASI TURU
06 MAYIS 2018
08:00 itibari ile TURYOL ÇEŞME CHECK-İN
OFİS’inde buluşup, gümrük ve pasaport
işlemlerinin ardından 09:00 ‘da TURYOL HIZLI
FERİBOTLARI ile, Çeşme koyları ve deniz
fenerlerinin eşliğinde Sakız Adası'na doğru
hareket ediyoruz. Yaklaşık 30 dakika süren bu
keyifli deniz yolculuğunun ardından, turistik
ada kimliğinin yanı sıra Orta çağ köyleriyle
tarihi derinliği olan Sakız adasına ‘'Merhaba''
diyoruz. Rehberimiz Sakız Adası limanında
sizleri karşılıyor. Gümrükten geçtikten sonra rotamızı
dünyada damla sakızının tek üretim yeri olan ve MASTIKA 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. Dileyenler
buradaki mağazalardan seramik ve yerel ada ürünleri
alışverişi yapabilirler. Buradan sonraki durağımız, Bizans
döneminde inşa edilen, adanın en turistik, en eski 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 orta çağ 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, siyahbeyaz geometrik şekillerin kombinasyonu ve eşsiz
dış duvar dekorlu evleri ile ünlü PYRGİ köyü’ ne
varıyoruz. Bu Orta çağ Köyünün dar sokaklarında
yürüyüş yaparken, önemli tarihi anıtları ve Bizans
dönemine ait Kutsal Havarilere adanmış Agion
Apostolon Kilisesini görebilirsiniz. Öğle molası ve
serbest zamanın ardından 18:00 feribotu ile dönüş
yolculuğuna geçiyoruz.

Tur ücreti kişi başı 40€

Fiyata dahil olan hizmetler
Gidiş dönüş hızlı feribot bileti
Güney ada turu
Türkçe Rehberlik Hizmetli
Otel - Liman - Otel transferi
Fiyata dahil olmayan hizmetler
Yurt dışı çıkış harcı (15 TL)
Öğle yemeği
Vize
Kapıda vize alma bilgileri için: https://www.turyolonline.com/kapida-vize-satin-al

Not: Turun gerçekleşebilmesi için minimum 20 kişilik katılım gerekmektedir.
Tur için son kayıt tarihi 30 Nisan 2018 olup kayıt için tarkan.zeyrek@majorgroup.org
Adresinden Tarkan ZEYREK ile iletişime geçebilirsiniz.

