
GÜN 1
İzmir’e varış Havalimanından Karşılama ve Sığacık’a Transfer - Otele Giriş
Akşam Yemeği Milos - Sığacık Eski Kenti (Yalnızca Öneri)
Aktivite Sığacık Fuarı 

GÜN 2
Transfer Otelden bisiklet turuna transfer
Bisiklet Turu Doğada bisiklet sürmenin ve Urla yolunda çeşitli  

manzaraların tadını çıkarın(Çocuklar bisiklete binebilir veya  
araç / minibüsle gidebilir)

Brunch Türk Usulü Brunch - Manej - Urla (Yalnızca Öneri)
Transfer Sığacık oteline dönüş
Su Sporları Su sporları faaliyetleri
Transfer  Otele geri transfer
Aktivite Sığacık Çarşı Pazarı’nı keşfedin (Hediyelik eşya, yöresel yemekler)
Akşam Yemeği Burc - Sığacık (Yalnızca Öneri)
Aktivite Sığacık Fuarı (akşam)
Transfer Sığacık Oteline dönüş

GÜN 3
Kahvaltı Otelde Türk Kahvaltısı (Seçilen otelde dahil ise)
Transfer  Otelden su sporlarına transfer
Su Sporları Su sporları faaliyetleri
Transfer Otele dönüş
Aktivite Otel veya çevre bölge seçimi
Transfer  Otelden Ceşme’ye transfer
Kale Gezisi  Ceşme’yi keşfedin, Ceşme Kalesi’nden Marina’ya yürüyüş
Transfer Alaçatı’ya hareket
Aktivite Küçük şirin butiklerle eski şehri deneyimleme
Akşam Yemeği Kapari Bahçe - Alaçatı (Yalnızca Öneri)
Transfer Sığacık Oteline Dönüş

GÜN 4
Kahvaltı Otelde Türk Kahvaltısı (Seçilen Otelde dahil ise)
Transfer Otelden su sporlarına transfer
Su Sporları Su sporları faaliyetleri
Piknik Botu  Atıştırmalıklar ve kaplıcalar ile Piknik Teknesi; ihale turu
Transfer Piknik teknesinden alın ve otele dönüş
Akşam Yemeği Liman - Sığacık (Yalnızca Öneri)
Aktivite Sığacık Fuarı (akşam)
Transfer Sığacık oteline dönüş

GÜN 5
Kahvaltı Otelde Türk kahvaltısı (Seçilen otelde dahil ise)
Transfer  Havaalanına Transfer

PAKET GÜZERGAHI

Daha fazla bilgi için bölge temsilcinizle veya
info@meridianadventure.com.tr ile iletişime geçin

#MATürkiye
turkey.meridianadventuredive.comİlan edilen fiyatlar - V.1

5 GÜN 4 GECELİK AİLE PALETİ 

Bizi Takip Edin 

Sığacık Fuarı

Su Sporları Tüplü Dalış

Bisiklet Turları

Konumumuz; eğlence, heyecan ve neşeyi her yaşa uygun aktiviteler ve hizmetle bir araya getirmek için elverişli bir ortam 
sunuyor. Ailenizi getirin  macera ve su sporlarının tadını çıkarın.

3 KIŞI 

 € 908.00 

4 KIŞI 

 € 778.00 
5 KIŞI 

€ 701.00 
2 KIŞI 

€ 1 173.00 
1 KIŞI 

€ 1 713.00 

Tüm vergiler fiyata dahildir.
Yukarıdaki paketler kişi başınadır ve konaklama dahil değildir. 
Paketler yalnızca cuma varışları için geçerlidir.
Yukarıdaki paketler mevsime göre değişiklik gösterebilir.

Paket Tutarlari:

https://www.facebook.com/meridianadventureturkey
https://www.instagram.com/meridian_adventure_turkey/
https://www.youtube.com/channel/UCtYBq3BDRApAHlo9WnjxOqw?view_as=subscriber
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5 GÜN 4 GECELİK AİLE PALETİ 

Bizi Takip Edin 

PAKETLERE DAHİL OLANLAR:

•        Dönüş için Havaalanı Transferleri - Karşılama ve bırakma 
(sadece 4 ve daha fazla kişilik gruplar için)

 •        Aktivitelerden Dönüş için Transferler - Karşılama ve bırakma 
(otellerden)

•        3 gün su sporları ve dalış
•        Urla’ya bisiklet yolculuğu
•        Ailece su sporları aktiviteleri
•        Kaplıcalara ziyaret 
•        Piknik teknesi ve atıştırmalıklar
•        Ortak otellerde ücretsiz Internet

GENEL:

•        Fiyatlara Devlet Turizm ve Satış Vergisi ve Kredi Kartı İşlem Ücretleri dahildir
•        Tüm fiyatlar Euro cinsinden verilmiştir. Nihai faturalar Euro ve Türk Lirası olarak oluşturulacaktır.
•        Tüm banka masrafları ödemeyi gönderenin sorumluluğundadır
•        Paketler bir bütün olarak satılır ve ayrılamaz
•        Hastalık, kulak problemleri, kayıp bagaj, uçak gecikmeleri veya müşteri iptali dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 

önceden rezerve edilmiş kullanılmamış su sporları ve dalış paketleri için para iadesi yapılmayacaktır.
•        İlan edilen tüm fiyatlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
•        Bahşişler ve hizmet ücretleri fiyatlara dahil değildir ve takdirinize bağlıdır
•        Paketler sadece müsaitlik olduğunda alınabilir
•        Dalış ve su sporları programları hava ve deniz koşullarına bağlıdır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
•        Dalgıçlar, güvenli dalış uygulamalarına ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu dalış yönetmeliklerine her zaman uymayı kabul 

eder.
•        Tüplü dalış ve su sporları arasında seçim yaparken su aktivitelerinin hiçbir maliyeti devredilemez. Konaklama sırasında 

ortaya çıkan ek masraflar konuğun sorumluluğundadır ve ayrılmadan önce ödemesi gerekir.
•        Önerilen restoranlar için rezervasyonlar sizin adınıza yapılabilir, rezervasyonunuzu sizin için yapmak için lütfen rezervasyon 

ekibimizle iletişime geçin.
•        Şartlar ve Koşullar tüm rezervasyonlar için geçerlidir
•        E & OE’ler (Hatalar ve Eksiklikler hariçtir)

ŞARTLAR VE KOŞULLAR

PAKETLERE DAHİL OLMAYANLAR:

•        Konaklama masrafları paket fiyatına eklenir.
•        Öğle ve Akşam Yemeği (Seyahat programında belirtilen 

restoranlar yalnızca örnek ve öneri amaçlıdır)
•        Alkollü içecekler, alkolsüz içecekler ve bar ikramları
•        Dönüş için havaalanı transferi - Karşılama ve bırakma 

(Sadece 1-3 kişilik gruplar için)
•        Dalış Bilgisayarı ve Torçlar
•        Yurtdışı ve yurtiçi uçuşları
•        Seyahat ve Dalış Sigortası (Zorunlu)
•        Ek aktiviteler (önceden belirtilmediği sürece)


