Avşa Adasına Nasıl Gidilir? 3 Ayrı Ulaşım Alternatifi
Avşa Adası kalabalık şehrin yoğunluğundan, gürültüsünden uzaklaşarak
günübirlik dinlenme alanı olarak tatil yapmaya uygun Marmara’nın eşsiz
adalarından biridir. Avşa’ya Ulaşım oldukça rahat ve konforludur. İstanbul, Erdek ve
Tekirdağ illeri üzerinden adaya giden feribot seferleri bulunur. Peki, Avşa adasına nasıl
gidilir? Avşa Adası ulaşım rehberi hakkında bilgiler nelerdir? İşe ayrıntılar.
İstanbul üzerinden Avşa Adasına ulaşım için feribotların hangi iskeleden hareket
edeceğini ve sefer saatlerini bilmeniz yeterli olacaktır. Adaya yolcu ya da araçlarınız ile
de gelebilirsiniz.
Avşa Adasına Nasıl Gidilir? 3 Ayrı Ulaşım Alternatifi
İstanbul’dan Avşa Adasına Ulaşım Rehberi
İstanbul Anadolu yakasında ikamet edenler için Bostancı İDO iskelesi, Avrupa
yakasında ikamet edenler için ise Yenikapı İDO iskelesi tercih edilebilir. Sadece yaz
aylarında Haftaiçi ve haftasonu olmak üzere hergün en az 1’den fazla feribot seferleri
bulunmaktadır. Bostancı ve Yenikapı iskelerininden sadece ARAÇSIZ-YOLCU olarak
seyahat edebilirsiniz. Araç ile adaya gitmek isteyen tatilciler Tekirdağ ve Erdek
üzerinden sefer yapan arabalı vapurlarını tercih edebilirler. İstanbul Bostancı ve
Yenikapı iskelesinden Avşa adasına yolculuk 3 saat 45 dakika sürmektedir. İstanbul
Bostancı iskelesinden kalkış yapan deniz otobüsü Yenikapı iskelesine uğrar ve diğer
yolcularıda aldıktan sonra Ekinlik adasına kadar duraksız seferine devam ederek son
durağı olan Avşa adasına varmaktadır
Bursa’dan ve Erdek’ten Avşa Adasına Ulaşım Rehberi

Bursa ve çevre illerinden Avşa adasına ulaşım oldukça kolaydır ve araç ile geçiş
yapmanıza olanak sağlar. Bursa Bandırma karayolu üzerinden öncelikle Erdek’e
gitmeniz gerekecektir. Erdek – Avşa adası arabalı vapurları yaz-kış olmak üzere 4
mevsim kesintisiz hizmet vermektedir. Avşa adasına ulaşım için Adalar 1 arabalı
vapuru ve Gestaş gemisini bulabilirsiniz. Yaz mevsiminde Marmara Roro adındaki
arabalı vapurlarda Avşa adasına ulaşım sağlamaktadır. Yaz aylarında ek seferlerde
konularak hızlı bir ulaşım sağlanabiliyor.
Erdek’ten Avşa Adasına Ulaşım Rehberi
Erdek iskelesinden Avşa adasına gün içerisinde çok sık seferleri yer alan özel ve resmi
kurumlara ait arabalı vapurlar hizmet vermektedir. Erdek-Avşa adası arabalı vapur
yolculuğu yaklaşık 2 saat sürmektedir. Erdek Avşa adası arabalı vapur sefer saatleri
aşağıda belirtilmiştir.
Tekirdağ’dan Avşa Adasına Ulaşım Rehberi
İstanbul’da ikamet eden tatilcilerin %40’ı Avşa adasına arabalarıyla gelmek için
Tekirdağ hattını tercih ediyor. En çok yoğunluk olan yaz mevsiminde günde 10 ve
üzerinde seferler ile Tekirdağ Avşa adası arabalı vapur gemileri Tekirdap AKPORT
Limanı’ndan hareket ediyor. Ömer Kaptan, Yavuz Naz, Öz Kaptan ve Marmara Roro
isimli arabalı vapurlar Tekirdağ Avşa adası arasında hizmet veriyor. Bu vapurlar
genellikle 100 araç 1000 yolcu kapasiteli, sigara içilebilir açık alanlar ve aparatif
yiyecek bulabileceğiniz kafe yer alıyor.
Genel olarak Avşa Ada’sına ulaşım İstanbul üzerinden sağlanmaktadır. Adaya en hızlı
ulaşım için Bostancı ve Yenikapı üzerinden kalkan feribotları tercih edebilirsiniz.
Bostancıdan hareket eden deniz otobüsü önce Marmara Adası’na uğrar. Sonraki
durağı ise Avşa adasıdır. Bu şekilde 3 saat içerisinde Avşa’ya ulaşım sağlanabilir. Nisan
ayı ile birlikte haftada bir gün deniz otobüsleri adaya sefer düzenler. Bu seferlerin
gidişi Cuma akşamından olmaktadır. Dönüş ise Pazar akşamı yapılmaktadır. Yaz
sezonu başladığında ise günü birlik gidiş- dönüş seferler bulunabilir. Kış mevsiminde
seferlere ara verilir.
Silivri üzerinden hareket eden feribotlar ise araçlı ya da araçsız olarak yolcu alabiliyor.
Silivri’den hareket eden feribotlarda önce Marmara adasına uğrar. Sonraki durakları
ise Avşa Adası olacaktır. 3 saat içerisinde Avşa Adası’na ulaşım sağlanabilir.
Tekirdağ üzerinden gelen yolcular ise Barbaros ve Kumbağ Limanlarından feribot
seferlerini takip edebilir. Yaz aylarında bu limanlarda da günübirlik seferler
yapılmaktadır. Arabalı binmek istediğinizde sınırlı bir kontenjan karşınıza çıkar. Bu
nedenle araçlı yer ayırtmak için önceden rezervasyon yaptırmanız daha güvenli
olacaktır.

Avşa Adası Feribot Saatleri
Avşa Adası Vapur Sefer Saatleri ve Saatleri 2020 Fiyatları Avşa Adası gemi idareleri;
İstanbul'dan İDO'dan Avşa gemisi, Tekirdağ'dan Yener C, Öz Kaptan, Ömer Kaptan,
Adalar 1, Yavuz Naz, Erdek; Gestaş, Marmara Roro Kooperatifi ve Adalar 1 Gemilerinin
yolculuk süreleri ve bilet ücretleri Avşa Tatil Rehberi'nde! Avşa Adası Vapur Seferleri
Tekirdağ ve Erdek'ten kalkan araç gemileri ile yaz kış Avşa Adası'na gidebilirsiniz.
İlkbahar, yaz ve kış öncesi İstanbul Yenikapı ve Bostancı'dan İDO (İstanbul Deniz
Otobüsleri) ile Avşa'ya ulaşabilirsiniz. Tekirdağ gemi idareleri Ceyport Limanı'ndan
kalkan Öz Kaptan, Ömer Kaptan ve Adalar 1 tekneleri tarafından koordine
edilmektedir. Cuma günü Tekirdağ'dan çekilip Pazar günü Avşa'dan dönüş seferleri
var. Sezonda, yeri bulunan gemilerin Marmara Roro ve Yavuz Gemileri ile yaptığı
işbirliği ile düzenli aralıklarla sefer sayısı bire kadar artmaktadır. Erdek'ten, her yıl
ortası ve kış aylarında eşit uçuşlarla Gestaş organizasyonu tarafından araçlı gemi
avantajlarıyla Avşa'ya ulaşımın kaynağıdır. Ayrıca Adalar 1, gemi yönetimlerini yaz kış
Erdek'ten Avşa'ya ulaştırıyor. Gestaş taşımacılığı daha abartılı ve daha hoş ve bir araç.
Uzun zamandır ada halkının eğilimi olan Gestaş gemi seferleri Avşa'dan 06:45,
Erdek'ten 16: 45'te 11:00 ve gece 19: 00'da. Organizasyon, iklimin gerekli olması
durumunda, beyan uçuş saatlerini iptal edebilir. Yıl ortasına doğru Marmara Roro
organizasyonu araç gemileri ile Erdek-Avşa parkuruna katılıyor ve her gün 2 gezi
düzenliyor. Ayrıca Erdek ve Avşa Adası arasındaki ayrımı 45 dakikaya düşüren Gestaş
hızlı gemileriyle yazın gitmek de düşünülebilir. Mevcut Feribot Tarifelerine aşina
olmak için gitmeniz gereken kurs.
Avşa Adası Feribot Yolcu ve Araç Ücretleri
İstanbul’dan Avşa’ya gidecek yolcular için İDO bilet fiyatları 70 TL’den başlamaktadır.
Promosyonlu biletlerden yararlanmak isteyen yolcular en az 2 hafta önceden bilet
almaları gerekmektedir. Tekirdağ Avşa seferlerini yapan vapurlarda ise yolcu ücretleri
40 TL olarak güncellenmiştir. İstanbul’dan direkt adaya araç ile ulaşım yoktur. Erdek
ve Tekirdağ üzerinden araç ile ulaşım sağlabilirsiniz. Özel binek araç bilet fiyatları ise
120 TL olarak güncellenmiştir.

