29 ve 30 Kasım 2019- Günübirlik Sakız Adası Turu
Sabah saat 08.00 da Çeşme Ulusoy limanında buluşma. Pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından,
feribotumuz saat 09:00 da hareket edecektir. 20 dakika sürecek
keyifli bir yolculuğun ardından Sakız adası’ na varış.
Sakız adasının “Unesco” tarafından da koruma altında olan 3 köyüne
(Armolia – Pirgi - Mesta) gerçekleştirdiğimiz ada turu
programımız aşağıda ki gibidir.
İlk durak, Sakız ağaçlarının bulunduğu bölge MASTICHORIA ve
ARMOLIA (Seramik Köyü) Sakız ağaçlarının bulunduğu bölge
Mastichoria bölgesinde, Sakız Ağaçlarının bakımı, hasat ve
mahsulü hakkında detaylı bilgiler alacaksınız. Armolia Köyü; El
seramikleriyle ünlü bu köyde, dileyen misafirlerin yörede el
işçiliği ile yapılan hediyelik eşyaları alma imkânı vardır.
Sonra ki durak ise,

PİRGİ KÖYÜ; Dar sokaklar, kiliseler ve aralarından 13. yüzyıldan kalma Bizans kilisesi St. Apostles,
siyah beyaz geometrik şekilleri ile kaplı eşsiz dış duvar dekorlu evleri - "xysta";
Ziyaretçileri kendinden geçiren şeylerdir.
Turun gidişatına göre rehberin köy meydanında vereceği kahve molasında, meydanda kahvenizi
yudumlayabilir veya ünlü sakızlı gazozlarını deneyebilirsiniz.

Armolia Köyü

Pirgi Köyü

Mesta Köyü

MESTA (LABİRENT KÖY); Mesta, Sakız adasının en eski köyüdür. İyi korunmuş taş evleri, dar ve
çoğu yerde üzerleri kemerlerle kapatılmış labirent sokakları ile açık müzeyi andırır bize. Mesta
köyü de, korsan saldırılarından korunma amaçlı olarak Kale köy olarak inşa edilmiştir. Köye giriş ve
çıkış, sadece iki kapıdan yapılmaktadır.

Sakız adasının en büyük ve önemli kiliselerinden olan Taksiarkhi Kilisesi, köyün tam meydanında
bulunmaktadır. Mesta köyünü gezdikten sonra, öğle yemeği için köyün liman kasabası olan
Limenas’ a geçilecek burası küçük bir balıkçı kasabasıdır. Denize sıfır restoranlardan dilediğinize
oturup, dilediğiniz taze deniz mahsullerini deneyebilirsiniz. Öğle yemeğimizi keyifle yedikten
sonra, dönüş için limana transferimiz gerçekleşmektedir.

DAHİL OLAN HİZMETLER
Gidiş dönüş Hızlı Katamaran Bileti
Güney Ada Turu
Türkçe Rehberlik Hizmeti
Ilica Otel – Liman-Ilıca Otel tranferi
DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
Kişisel Harcamalar
Öğle Yemeği
Yurtdışı Çıkış fonu
Müze Girişleri
*** Pasaportunda Kıbrıs damgası olan kişiler Yunan adalarına giriş yapamamaktadır.

0-8 kişi arası Kişi başı 100 €
9-20 kişi arası Kişi başı 70€
21-45 kişi arası Kişi başı 60 €

