Kuşadası Pine Bay Holiday Resort Otel’ ulaşım
Hava yolu ile gelecek katılımcılar için;
İzmir Adnan Menderes Uluslararası Havalimanı Kuşadası'na 65 km mesafededir. Kongrenin
düzenleneceği otele farklı şekillerde ulaşmak mümkündür.
- Adnan Menderes Havalimanına inen her iç hat uçağı için HAVAŞ otobüsleri ile İzmir otogarına
ücretli servis düzenlenmektedir. Servis saatleri genellikle dış hatlardan gelen charter uçaklarının iniş
saatine göre olmaktadır. İzmir otogarına ulaşıldığında Kuşadası Merkez’e giden şehirlerarası otobüs
firmaları ile Kuşadası otogarına, buradan da Kuşadası şehir içi minibüsleri ile Pine Bay otele
ulaşılabilir (HAVAŞ bilet fiyatları 10.00 TL’dir, 24.00- 06.00 saatleri arasında ise bilet fiyatları %
25 zamlıdır). (ayrıntılı bilgi için: http://www.havas.net/otobus-ve-otopark/izmir/) Not: Atlas Jet
Havayolu ile seyahat edenler için şirketin havaalanından Kuşadası Merkez’e ücretsiz servis araçları
bulunmaktadır.
- Ayrıca HAVAŞ ile 30 dakikada bir havalimanından İzmir şehir merkezine servis imkanı
bulunmaktadır. Bu şekilde şehir merkezinden (Gaziemir) şehir içi minibüsleri ile İzmir otogarına
gidilebilir. (ayrıntılı bilgi için: http://www.havas.net/otobus-ve-otopark/izmir/)
- Adnan Menderes Havalimanından 1’er saat ara ile hareket eden 204 numaralı İzmir şehir içi
belediye otobüsleri ile de İzmir otogarına ulaşılabilir. (ayrıntılı bilgi için:
http://www.izmir.gen.tr/havaalani.aspx#eshot)
- Adnan Menderes Havalimanın içersinden geçen ve Aydın ili yönüne giden şehirlerarası tren yolu
kullanılarak Selçuk mevkii tren garında inilebilir ve Selçuk otogarından Kuşadası yönüne giden
minibüsler ile Kuşadası merkeze varmadan yol üzerinde bulunan Pine Bay otele ulaşılabilir
(Havaalanından İzmir-Aydın treninin geçiş saatleri; 08:31, 10:45, 14:45, 15:54, 18:00, 19:30).

Kara yolu ile gelecek katılımcılar için;
- Şehirlerarası otobüs firmaları ile Aydın İli üzerinden gelen katılımcılar için, Aydın otogarından 20
dk’da bir Kuşadası Merkez otogarına giden minibüsler ile Kuşadası Merkez Otogarı’na, buradan da
şehir içi minibüsleri ile Pine Bay otele ulaşılabilir.
- Şehirlerarası otobüs firmaları ile İzmir İli üzerinden gelen katılımcılar için, İzmir otogarından
Kuşadası Merkez’e giden şehirlerarası otobüs firmaları ile Kuşadası Merkez otogarına, buradan da
şehir içi minibüsleri ile Pine Bay otele ulaşılabilir.
- Özel araç ile Aydın ili üzerinden gelen katılımcılar Aydın-İzmir otobanına girerek Selçuk
ayırımından Kuşadası yönüne girmelidirler. Otobandan çıktıktan sonra yaklaşık 20 dk süre içersinde
Pine Bay otele ulaşılabilir (KGS veya OGS’si olmayanlar eski İzmir-Aydın yolunu tercih
etmelidirler).
- Özel araç ile İzmir ili üzerinden gelen katılımcılar İzmir-Aydın otobanına girerek Selçuk
ayırımından Kuşadası yönüne girmelidirler. Otobandan çıktıktan sonra yaklaşık 20 dk süre içersinde
Pine Bay otele ulaşılabilir (KGS veya OGS’si olmayanlar eski İzmir-Aydın yolunu tercih
etmelidirler).

Kuşadası’nın diğer merkezlere olan uzaklıkları
Efes (Selçuk) ……………………… 18 km
İzmir ……………………………….. 90 km
Adnan Menderes Havalimanı ……… 65 km
Aydın ……………………………….. 65 km
Not: Kuşadası Pine Bay Holiday Resort Otel haritası için ayrıntılı bilgiye
“http://www.haritalar.net/ilceharita/Ayd%C4%B1n-Ku%C5%9Fadas%C4%B1-il%C3%A7eharitas%C4%B1/138.aspx” adresinden ulaşılabilir.

