
                                                           Şeker Bayramında 
                       Fethiye & Likya Turu                         

1. Gün İstanbul - Fethiye 
21:00 İncirli Doğtaş Mobilya Önü – 21:45 Beşiktaş Yıldız Camii önü 22:30 Kadıköy evlendirme Dairesi otoparkı önü 23:00 
Kartal Köprüsü, 23:15 Çayırova Mc Donalds önü 23:45  İzmit Halk Evi  önünden  katılacak misafirlerimiz ile Fethiye’ye hareket 
ediyoruz

2. Gün Saklıkent - Tlos - Yakapark - Ölüdeniz
Bilecik,Kütahya,Afyon Güzergahını takip ederek Fethiye’ye yolculuk.Sabah saatlerinde  serbest kahvaltı sonrası Akdağlar’ın 
eteklerinde bulunan Yörüklerin yazlık olarak kullandıkları Yaka park olarak bilinen ,doğasıyla,kokulu Çamları ile  yol üzerinde 
bulunan TLOS’u geçerek Yakapark’a ulaşıyoruz. Sonrasında antik dönemde Xanthos Çayı olarak bilinen ve halk arasında Sarı 
Çay olarak da adlandırılan Eşen Çayı ile bütünleşen 18 km’lik Saklıkent Kanyonunda, buz gibi suya ayaklarımızı sokarak keyifli 
bir yürüyüş yapıyoruz. Saklıkent’ten ayrılarak sevdiğini azgın dalgalarda yitiren ve onsuz yaşayamayacağını anlayıp kendini 
Babadağ’dan aşağıya atan Belcekız’ın hüzünlü efsanesinden adını alan Belcekız Koyunu görüp, Ölüdeniz’de yüzme molası 
veriyoruz. Ölüdeniz’deki keyifli dakikaların ardından akşam yemeği ve konaklama otelimizde.

3. Gün Kalkan - Kaputaş Plajı - Kekova - Batık Şehir - 1.Tekne Turu
Sabah otelde alacağımız kahvaltımızı takiben eşsiz manzaraya sahip KALKAN, KAPUTAŞ PLAJI ve KAŞ’ı görmek için 
yolculuğumuza başlıyoruz.İlk olarak Kaputaş plajında kısa bir fotoğraf molası veriyoruz.Molamızın ardından rehberimizin 
anlatımlarıyla keyifli bir hale gelecek olan turumuzda ilk tekne turumuza katılmak üzere Kekova’nın giriş kapısı olan Üçağız 
köyü ve burada bineceğimiz teknemizle ilk önce M.Ö 2. yy da büyük bir deprem neticesinde denizin dibine batmış BATIK 
ŞEHİRİ görerek, sonrasında yolu olmayan köy SİMENA, Tersane Koyu, Esmeralda Koyu, Hamidiye Koyu yüzme molası 
vereceğimiz koylar arasında. Üçağız köyünden Alacağımız dağ kekiği kokuları çantamızı sararken bu güzel tekne turumuzu 
tamamlayıp Kaş’a doğru hareket ediyoruz.Kaş’da vereceğimiz serbest zamanın ardından Geçmişe dair yaptığımız bu yolculuk 
sonrası Fethiye de bulunan otelimize geçiyoruz.Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.Akşam dileyen misafirlerimizle extra 
olarak düzenlenecek Fethiye barlar turuna katılma imkanı.

4. Gün Göcek - Dalyan - Kaunos - İztuzu Plajı - İstanbul - 2 .Tekne Turu
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası hareket ile ilk durağımız olan Göcek gezisi sonrası  Sarıgerme, Dalaman 
üzerinden Dalyan’a geliyoruz. Buradan bineceğimiz kanal teknesiyle, saçlarından sazlıkların, gözyaşlarından da denizi Köyceğiz
Gölüne bağlayan su kanalının oluştuğu, efsanesi dilden dile anlatılan Byblis ve Kaunos’un hüzün dolu hikâyesini dinleyerek, 
kaya oyma kral mezarlarını görüyoruz. Sazlıkların oluşturduğu kanalda yapacağımız tekne turunu takiben Atlantik 
Okyanusundan Anadolu sahillerine yumurta bırakmaya gelen Dünyaca ünlü Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağalarını 
görmek ve denize girmek için İztuzu Plajına gidiyoruz. ( 3.Tekne Turu)  Buradaki yüzme molamızın takiben  Dalyan’da grup 
olarak alacağımız öğlen yemeğimizin (extra) ardından İstanbul’a dönüş yolculuğumuz başlıyor. Selçuk - İzmir - Manisa - 
Balıkesir - Bursa güzergahını takiben  gece saatlerinde  İstanbul’a varıyor ve siz değerli misafirlerimizi bir dahaki turumuzda 
görüşmek dileği ile aldığımız noktalara bırakıyoruz.

Tek Kişi ve Çocuk Ücretleri
Belirtilen ücretler iki veya üç kişilik odalar da kişi başı konaklamayı kapsar. Tek kişi konaklayacak  misafirlerimiz acenteye 145  TL  fark 
ödemelidir. 0-6 yaş çocuk otobüste koltuk  almadığı takdirde ücretsizdir.Koltuk  talep edildiği takdirde 185 TL dir.07-12 yaş çocuk ücreti iki 
büyük yanında konaklanması halinde 239,90 TL + zorunlu ücretler olarak acenteye ödenir.Bir büyük + 1 çocuk konaklamaları için iki  kişilik 
ücret ödenmelidir.

Tur Ücretine Dahil Olan Hizmetler
*Otobüs ile Ulaşım ve Otobüs içi ikramlar.
*Cenk Bey,Sevi  veya benzeri otelde 2 gece yarım pansiyon konaklama.

Tur Ücretine Dahil Olmayan Hizmetler
*Müze,ören yeri,Ölüdeniz,Saklıkent,İztuzu Plajı giriş ücretleri katılımcılara aittir.
*Öğlen yemekleri ve otelde extra harcamalar,ilk gün yol güzergahında kahvaltı.Tekne Turlarındaki öğlen yemekleri,İztuzu plajı Öğlen yemeği
*Extra ve Program dışı geziler, gezi süresince kişisel harcamalar.
*Acente asistanlık &  hizmet bedeli,gezi programındaki ara transferler ve iki adet tekne ücretleri için  kişi başı 135 TL Kayıt ile birlikte 
acenteye nakden ödenmelidir.Bu ücret yetişkinler ve 7-12 yaş çocuk grubu için zorunludur.


