YEMEK SANATLARI MERKEZİ (YESAM)

KÜLTÜR GEZİSİ
07-09 Kasım, 2014
Zeytin ağacı ve zeytinyağı konusunda Türkiye'de kültürel birikimi arttırmak yönünde, TCF - Yemek Sanatları Merkezi (YESAM)
çalışmaları çerçevesinde, sizleri zeytin meyvesi ve zeytinyağı ile daha yakından tanışmaya davet ediyoruz.
Kaz Dağlarının güneyinden Ayvalık’a kadar uzanan ve Kuzey Ege olarak anılan bölge Türkiye’nin en has ve lezzetli zeytinyağlarının
üretim merkezidir. Binlerce yıl öncesinden yaraları tedavi etmekte kullanılan zeytinyağı, günümüzde barındırdığı vitaminler,
mineraller ile sağlıklı beslenmenin gerekleri arasında en baş sıralarda yer alır. Akdeniz havzası bir yandan bizi kuşatan uygarlığın
beşiği , diğer bir yandan zeytin ağacının yurdudur. Eski çağlardan beri, Akdeniz havzası insanları tarafından bu kadar saygı gören,
bu kadar değerli ve bir o kadar da yararlı başka bir ağaç yoktur.
Günümüzde en önemli zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olan Ayvalık ve Kaz dağını çevreleyen bölgeler, zeytinyağının tarihsel
yolculuğuna ev sahipliği yapmış olmanın yanısıra önemli lezzet merkezleridir. Zeytinyağının Kuzey Ege’deki tarihsel gelişim
sürecinde, zeytinyağının oluşum aşamalarını, insan sağlığı ile olan ilişkisini ve yemeklerimize kattığı lezzeti seyahatimiz boyunca
deneyimleyeceğiz.
Yemek kültürü araştırmacısı ve gazeteci Nedim Atilla’nin rehberliğinde ve NAR Gourmet'nin katkılarıyla, gelin bu tiryakilik yapan
altın sarısı sıvının hikayesini beraber keşfedelim ve bu leziz yemek kültürünün tadına beraber bakalım.

GEZİ PROGRAMI
07 Kasım 2014 Cuma 20:50 Sabiha Gökçen – Edremit
09 Kasım 2014 Pazar 22:10 Edremit – Sabiha Gökçen
Uçuşumuz, Türkiye'nin ilk ve tek özel bölgesel havacılık şirketi olan ve şehirleri buluşturan Borajet'in tarifeli seferleriyle
gerçekleşecektir.
Kişi başı: 950 TL*
Garanti Bankası 3 taksit
İş Bankası 3 taksit
Yapı Kredi Bankası 3 taksit
Gezimiz minimum 12 kişinin katılımı ile gerçekleşecek olup, yeterli katılımcı sayısına ulaşılmadığı takdirde, Misal Turizm –A7886
ücretin iadesini yaparak, geziyi iptal etme hakkını saklı tutar.
Fiyata dahil olan hizmetler:
· Borajet tarifeli seferi ile gidiş dönüş ulaşım
· Butik otelde 2 gece konaklama
· 1 Gün zeytin bahçelerinde sakızlı kurabiye ve çay ikramı
· 2 Akşam yemeği
· 2 Öğle yemeği
· Profesyonel rehberlik hizmeti
· Zorunlu seyahat sigortası
· Mercedes Sprinter ile transferler
*Belirtilen fiyat iki kişilik odada kişi başı fiyatıdır.

PROGRAM DETAYI
07.11.2014 Cuma
21:50

Borajet tarifeli seferi ile Edremit Havalimanına varış (http://www.borajet.com.tr)

23:00

Sızmahan Hotel’e varış ve check-in (http://www.butiksizmahan.com)

23:30

Welcome kokteyli ve otelde hafif bir akşam yemeği ikramı

08.11.2014 Cumartesi
08:00 – 09:00 Otelde kahvaltı
09:00

Mutlu köy için yola çıkış

09:00 - 10:30

Mutlu köy civarında bulunan Nar Gourmet’nin zeytin bahçelerinde zeytin toplayan köylülerle beraber zeytin
hasadı (http://www.nargourmet.com)
Nar Gourmet’in birbirinden lezzetli zeytinyağları, Ayvalık’ın doğusunda bulunan Mutlu Köyün ılıman ikliminde yetişen zeytinlerden
elde edilmektedir. NAR’ı bu iklimle buluşturan tercih, “kendi bahçesinde mükemmeli üretmek” anlamına gelmektedir. Köylüler ile
beraber yapacağımız zeytin hasadından sonra kısa bir mola vererek, Ayvalık’ın meşhur Güler Tatlıhanesinde taze poğaça ve
kurabiyeler ve közde pişmiş çay ikram edeceğiz.

10:30 – 12:00 Özgün Zeytin Ayvalık fabrika ziyareti; zeytin sıkımı izleme ve zeytinyağı tadımı.
12:30 – 14:00 Öğlen yemeği; Yörük Mehmet’in yeri-Ayvalık Şehir Kulübü
Sabahın erken saatlerinde güne başlayıp, zeytin hasadı ve zeytin sıkımını deneyimledikten sonra, öğlen yemeği için sizi, Ayvalık’ın
en meşhur lokantalarından olan ve senelerdir hizmet veren Yörük Mehmet’in yerindeyöresel ürünlerden oluşan ve zeytinyağı ile
pişirilen bir ziyafet bekliyor olacak.

14:00 – 15:30 AyvalıkTarihsel Mirasinin İncelenmesi, Ayvalık Zeytin Müzesine ziyaret
Ayvalık, Türkiye’nin zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olarak büyük ölçüde önemini korumaktadır. Coğrafi konumu ve kış
aylarında yaşanan karayel ve poyraz fırtınalarının yarattığı büyük ısı farklılıkları, zeytinin kalitesini olumlu yönde etkileyerek
zeytinlere başka hiçbir zeytinde bulunmayan bir lezzet katar. Tarihten günümüze kadar uzanan zeytinin hikayesi Ayvalık’ın her
tarafına yansımıştır. Gezimiz sırasında bu tarihe tanıklık etmiş yerleri gezerek Ayvalık’ın tarihsel mirasını inceleyecek, Ayvalık
Zeytin Müzesini ziyaret ettikten sonra Palabahçe Kahvesinde kısa bir koruk suyu molası vereceğiz.

15:30 – 19:00 Cunda’da Taksiharkis kilisesi, ve Sevim Necdet Kent Kitaplığı ziyareti, ardından serbest zaman
Günümüzde Alibey Adası olarak da bilinen Cunda adasına, 1922 yılından sonra yerleşen Giritli göçmenler zeytincilik ve
zeytinyağcılık kültürünü bu adada da önemli bir hale getirmişlerdir. Bu adada her sokakta heyecan verici bir şeyler görmek her
zaman mümkündür. Bunlardan biri olan Taksiharkis Kilisesi adanın tarihine ayna tutan en önemli yapılardan biridir.

19:00 – 21:00 Akşam yemeği Cunda’da...
Önemli lezzet merkezlerinden biri olan Cunda’da , deniz mahsullerinden oluşan bir ziyafet sizi bekliyor olacak.

21:00 – 22:30 Akşam yemeği sonrası serbest zaman
22:30

Otele dönüş

09.11.2014 Pazar
08:30 – 09:30 Otelde kahvaltı sonrasında check-out.
09:30 – 11:00 Şeytan Sofrası’na hareket ve sabah kahvesi
Ayvalık’ın içinde bulunan Şeytan Sofrası, Cunda ve çevre adaların içine alan muhteşem bir manzaraya sahiptir. Bu güzel manzara
karşısında içeceğimiz sabah kahvesinden sonra Kaz dağlarına hareket edeceğiz.

12:00 – 13:30 Evren Ertür’ün özel zeytinyağı müzesi ve zeytinyağı fabrikası ziyareti
Dördüncü kuşak zeytinyağı üreticisi olan Evren Ertür’ün kendi emeği ile yaptığı zeytinyağı müzesinde tarih boyunca batı
Anadolu’da zeytinyağı üretmek için kullanılan ekipmanları görerek zamanda geçmişe bir yolculuk yapacağız.

14:00 – 15:30 Kaz Dağları köylerinde gezi
Kuzey Ege’nin oksijen deposu olan Kaz Dağları ve çevre köyleri, tabiat, tarih ve kültür açısından oldukça zengin olup, kendinizi çok
iyi hissetmenizi sağlayacak bir ortama sahiptir. Burada yapacağımız gezi boyunca doğanın bize sunduğu bu güzellikleri görecek
ve buranın kültürünü ilk elden deneyimleyeceksiniz. Bol oksijen aldıktan sonra acıkan karnımızı doyurmak ve mükellef bir ziyafet
çekmek üzere, Çamlıbel köyüne gideceğiz.

15:30 – 17:30 Çamlıbel köyünde bulunan Zeytinbağı’nda ziyafet. (http://www.zeytinbagi.com)
Yeşilliklerin ortasında dingin bir ortamda kendinizi unutacağınız fakat tadacağınız muhteşem lezzetleri unutamayacağınız bir
yemekten sonra yavaş yavaş geri dönüş yoluna geçeceğiz. Edremit’ten önce Güre köyüne uğrayarak kısa bir ziyarette
bulunacağız.

20:00

Edremit’e hareket

21:00

Edremit Havalimanına varış. Borajet 22.10 tarifeli seferi ile İstanbul’a gidiş.

TCF - Yemek Sanatları Merkezi (YESAM), NAR Gourmet, Bora Travel (Misal Turizm Acentalık) ve Borajet'in katkılarıyla.

