Dora Günel ile Birgi Gezisi
(10 Mayıs Perşembe – 13 Mayıs Pazar)
Not: Birgi’de 11 Mayıs Cuma ve 12 Mayıs Cumartesi
Akşamları İFSAK Fotoğraf Gösterileri Gerçekleştirilecektir)

Gezi Programı
10 Mayıs 2018 Perşembe
23:00 Bakırköy
23:30: Mecidiyeköy
24:00 Kadıköy
İstanbul’dan Birgi’ye otobüsle hareket
11 Mayıs 2018 Cuma
Sabah Birgi’ye varış otellere yerleşme ve Sabah Kahvaltısı
Ara sokaklardan geçerek Karaoğlu Cami, ümmü Hatun Türbesi,
Aydınoğlu Mehmet Bey Cami ve Türbesi gezilerek üst meydanına
varış.
Eski köy kahvesinde çay, kahve, sivri (bir çeşit yöreye özel ada çayı)
Meydanda serbest zaman.
20.30 / 21.30 meydanda İFSAK Fotoğraf Sunumları

12 Mayıs 2018 Cumartesi
Dervişağa Medresesi, Dervişağa Hamamı, Dervişağa Cami gezilerek
İpek evine geçilecektir.
Birgi kadın kooperatifi gezildikten sonra pazar içinden geçilerek
gözleme yemeye gidilecek.
Ardından eşsiz Birgi doğası manzarası eşliğinde Tarihi 1.800 yıl
kadar geriye uzanan İmam-ı Birgivi’nin de mezarının bulunduğu
bölgeye gidilecek.
Gezi bitimi serbest zaman.
20.30 / 21.30 arası İFSAK Fotoğraf Sunumları
13 Mayıs 2018 Pazar
Kahvaltı sonrası Tire’ye hareket Tire turu sonrası İstanbul’a dönüş.

Gezi Ücreti
Gezi ücreti; Nakit veya kredi kartına tek çekim ödemelerde 620 TL dir
İş Bankası Maksimum Card kredi kartına 4 taksit seçeneğinde ise ;
650 TL /kisi
Fiyata Dahil Olanlar
Otobüs ile Ulaşım
2 gece OK konaklama
Şehir turları ve köylere ziyaret
Rehberlik ve Fotoğraf danışmanlığı
Fiyata Dahil Olmayanlar
Otelde ve geziler sırasında yapılan ekstra harcamalar ve içecekler
Öğlen ve akşam yemekleri
Sergi, Müze ve ören yerleri vb giriş ücretleri

Kesin Katılım
Bu gezimiz en az 25 kişi ile gerçekleştirilecektir.
Geziye katılmak isteyen üyelerimiz kesin kayıtlarını 28 Nisan 2018
Pazartesi gününe kadar İFSAK sekretaryasına yaptırabilirler. Kayıt
sırasında Ücretin yarısının ödenmesi, tamamının ise 03 Mayıs 2018
Perşembe gününe ödenmiş olması gerekmektedir.
Sorularınız için, (Sekretarya Telefonu : 0212 292 42 01 – 292 18 07)
veya iletisim@ifsak.org.tr iletişim adreslerimizi kullanabilirsiniz.
Belirtilen tarihe kadar kesin kaydını ve ödemesini yapmayan
üyelerimizin yerine yedek listede yer alan üyelerimiz davet edilecektir.
Gezi başlangıç tarihinden 20 gün öncesine kadar yapılacak rezervasyon
iptallerinde, gezi katılım ücretinin yarısı iade edilir. Gezi başlangıç
tarihinden 20 günden kısa iptallerde gezi ücreti iade edilmez.

Ödemelerinizi aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz.
İFSAK İS ANB
F
SİN M AMA
İŞ
M –İş Bankası Galatasaray Şubesi,
IBAN:
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EFT ile veya
İFS K sekreteryamıza nakit ödeme ve/veya kredi kartı ile de ödeme
yapabilirsiniz.
Katılımın planlanandan az olması durumunda yeni bir maliyet
hesaplanarak, gezi ücreti değiştirilebilir veya katılımcı sayısına göre
gezi iptal edilebilir.

Notlar
Gezimiz bir FOTOĞR F gezisi olup, dernek üyelerimize ve yanında
getireceği misafirine yönelik olarak hazırlanmıştır. Gezimize katılacak
misafir kişilerin, gezimizin fotoğraf amaçlı olduğunu bilerek
gelmelerini rica ederiz.
Gezimiz, kar amaçlı olarak düzenlenmemektedir.
Gezi sırasında, spontane gelişebilecek ortamlar için, katılımcıların
genel isteği doğrultusunda, fotoğraf çekme amaçlı kısa duruşlar
gerçekleştirilebilinir.
Yolculuk sırasında araçta sigara içilmez.
Fotografik koşullara göre gezi sorumlusu her türlü değişikliği yapma
hakkına sahiptir. Katılımcılar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.
Özel Notlar:
Giysiler: Bölge sıcak günlere geçmiş olup gündüzleri ince giysiler
yeterli olmakla birlikte, dağ yamacında bulunması nedeniyle güneş
buluta girince ve akşamları serin olmaktadır. Bu nedenle koruyucu
giysiler alınmasında yarar var.
Spor ve rahat ayakabılar tercih edilmeli.
Harcamalar: Kredi kartı her yerde geçerli değil. Bu nedenle harcamalar
için nakit bulundurmakta yarar var.
Ziraat Bankası TM’si dışında para çekme makinesi bulunmadığından
en son çekimlerin İzmir
dnan Menderes Hava Limanında
yapılmasında yarar var.
Yemek yenilebilecek restoranlar :
Baba Lokanta: 40 yıllık yerel ev yemekleri yapan salaş bir lokanta. 615 TL arasında yemek yenebilir.
Birgi Sofrası: yerel yemekler ve pide çeşitleri de bulunan bir işletme.
10.- TL ve üstünde yemek yenebilir.(kredi kartı geçerlidir.)

Mor Fesli: özel sunumları ve hizmetiyle yerel yemekleri avrupa
tarzında sunan bir işletme. 12.- TL ve üzerinde yemek yenebilir.
lışveriş :
Otellere 100-150 mt mesafede olan üst meydanda yerel hediyelik
ürünler uygun fiyatlarla edinilebilir.
yrıca yine yerel ve ev yapımı olan yöreye özel Karadut pekmezi,
reçeli, kara üzüm kurusu, salça, nar ekşisi, kestane şekeri, ipek ürünler
vs oldukça uygun fiyata alınabilir.
Keyifli bir seyahat olması umuduyla,
İFS K Yönetim Kurulu adına,
Gezi Birimi

