
 
 

 
KURBAN BAYRAMINA ÖZEL LİKYA TURU 

 
 

KURBAN BAYRAMINA ÖZEL 

LİKYA   TURU 

5 GECE 6 GÜN   YARIM PANSİYON  KONAKLAMALI 

 

 (4 GECE OTEL KONAKLAMALI) 

 

Satın aldığınız turu “zorunlu seyahat sigorta poliçesi” ile güven altına alıyoruz.  
Turizm Bakanlığı’ndan kokartlı profesyonel rehberler eşliğinde gezimiz, 3* Otellerde 4 gece Y.P 
konaklama,( 4 sabah kahvaltısı ve 4 akşam yemeği ),  Lüks otobüsler ile ulaşım, Çevre gezileri ve 
Tatilbugün ikramlarını kapsamaktadır 

1:GÜN İSTANBUL- SAKLIKENT 

Siz değerli konuklarımızı 22:00 İncirli Ömür Plaza Karşısı Doğtaş Mobilya Önü 22:30           
Mecidiyeköy Simit Sarayı Önü 23:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi otoparkı önü 23:15 Kartal          
E5 Köprüsü E5 Köprüsü Altı ,23:30 Çayırova Mc Donald's Önü 
(Kesinleşmiş rezervasyonlar için turdan bir gün önce TATİL BUGÜN adıyla atılan          
bilgilendirme mesajı almayan misafirlerimiz duraklara giderek beklememeleri önemle rica        
olup operatörlerimizle irtibata geçmesini rica ederiz )   hareket ile Tur boyunca bize eşlik edecek            
Rehber ve Kaptanımızla tanışıp Saklıkent’e varış.  

Not: Yolculuk ortalama 10 saat civarında sürmektedir 

2.GÜN : SAKLIKENT – BELCEKIZ KOYU – ÖLÜDENİZ – TLOS – YAKAPARK 

Yolda alınan serbest kahvaltı sonrası Akdağlar’ın eteklerinde bulunan Yörüklerin yazlık olarak          
kullandıkları yaka park olarak bilinen ve doğasıyla, çam kokusunu içimize çekerek yol üzerinde            
bulunan TLOS ’u geçerek Yakapark ’a ulaşıyoruz. Öğlen yemeğini burada alıyoruz. Suların dansı          
içinde yer alan alabalıklardan tatmayı unutmayın. 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.           
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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 : ONİKİ ADALAR TEKNE TURU  

Sabah otelimizde alınan açık büfe kahvaltı sonrası Fethiye’nin ve Göçek’in birbirinden güzel koy            
ve adalarında yunuslar gibi özgürce yüzebileceğimiz, maviyi ve yeşili bir arada görmeye           
doyacağımız Oniki Adalar Tekne Turumuza ( 1.Tekne Turu ) çıkıyoruz. ( Kızılada, Tersane Koyu,             
Tavşan Adası ( Panoramik ), Yassıcılar Adası ( Panoramik ), Domuz Adası, Samanlık Koyu,             
Şövalye Adası ve yüzme molaları) tekne turu ardından otele dönüş. Aksam yemeği ve konaklama             
otelimizde.  
Dileyen misafirlerimiz ile Gece Teknede Mehtap Turu ( Ekstra ) 
 
4.GÜN : PATARA – KAPUTAŞ PLAJI - KEKOVA TEKNE TURU- XANTHOS ANTİK 
KENT 

Sabah otelimizde alınan açık büfe kahvaltı sonrası 16 km uzunluğundaki sahil şeridiyle           
Türkiye’nin en uzun plajlarından biri olan ve bir antik şehri içerisinde barındıran, mitolojide            
Güneş Tanrısı Apollon ve avcı ay tanrıça Artemis’in hikâyesinin geçtiği, dünyaca ünlü kutsal            
alan Patara’ya gidiyoruz. Buranın altın sarısı kumsalında verilen yüzme molasını takiben, Kınık           
- Kalkan güzergâhını takip ederek Dünyanın en seksi plajı olarak kabul edilen Kaputaş Plajı’nda             
yüzme molası veriyoruz. Sonrasın da Kaş ’ta verdiğimiz kısa molada taze sıkılmış portakal           
suyumuzu içip ülkemize en yakın Yunan Adası olan Meis Adası’nı fotoğraflayabilirsiniz. Üçağız           
Köyü’ne gidiyoruz. Kekova Tekne Turumuza ( 2.Tekne Turu ) çıkıyoruz.( Kekova Adası, Batık            
Şehir, Hamidiye Koyu, Tersane Koyu ve yüzme molaları ayrıca içerisinde Anadolu’nun en küçük            
tiyatrosunu barındıran Simena Kalesini ve denizin içindeki lahitleri uzaktan görüp fotoğraflama          
imkânı). Likya ülkesinin hüzünlü ve gizemli başkenti, özgürlükleri için iki kez toplu halde intihar             
eden kahraman Xanthosluların kenti olan Xanthos Antik Kentini geziyoruz. Sonrasında         
otelimize dönüyoruz. Akşam yemeği ve konaklama 

5.GÜN : SERBEST ZAMAN 

Sabah otelimizde alınan açık büfe kahvaltı sonrası Tam gün deniz molası ve serbest zaman             
Akşam yemeği ve konaklama otelimizde 

6.GÜN : DALYAN - İZTUZU PLAJI - İSTANBUL  

Sabah otelde kahvaltı ardından hareket ve Dalyan’a doğa ile iç içe bir güzergahın ardından 
varış.  Dalyan ’da çamur banyolarında serbest zaman . Daha sonra teknelerle  İztuzu Plajına 
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hareket. Yolculuk  esnasında göreceğimiz  Dalyan - Kaunos Tapınak Tipi Kral ve Yönetici 
Mezarları ve lagün manzarası size unutulmaz anlar yaşatacak. İztuzu Plajı’na doğru devam 
ederken eğer şansımız varsa caretta caretta kaplumbağalarını da görüyoruz. Koruma altındaki 
türlerden olan caretta caretta kaplumbağalarının Atlantik Okyanusu’ndan Anadolu sahillerine 
gelerek yumurtalarını bıraktıkları, altın renkli kumlarıyla ünlü İztuzu Plajı’na varıyoruz. Burada 
dileyen misafirlerimiz 5 km’lik plajdan yararlanabilir, dileyenler de kanal ağzında yüzmenin 
keyfini çıkarabilirler. Dinlenmek isteyenler için birçok kafeteryanın da bulunduğu İztuzu 
Plajı’ndaki molamızın ardından tekrar teknemizle kanalı takip ederek Dalyan’a ulaşıyoruz. 
Buradan hareketle  Akşam geç saatlerde İstanbul`a varış ve bir başka Tatil Bugün 
Organizasyonu’nda Buluşmak Üzere vedalaşıyoruz .  

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER 

* Lüks otobüslerle ulaşım 
* 3* Otellerimizde 4 gece konaklama (4 adet sabah kahvaltısı 4 adet akşam yemeği), 
* Tüm Çevre gezileri 
* Tatilbugun.com Otobüs İçi İkramlar 
* Zorunlu Seyahat Sigortası 
* Tatilbugun.com Güvencesi, Yardımcı Rehberlik Ücretleri, Otopark Ücretleri,  
* Rehberlik Hizmeti 
* Park Girişleri 
* Feribot Geçiş Ücretleri, 
 
TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 
 
* Öğle yemekleri,  
* Tüm yemeklerde alınan içecekler, 
* Kişisel harcamalar, 
* Tekne Turları, 
* Tur Programına Dahil Tüm Müze Ve Ören Yeri Girişleri 
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TUR KALKIŞ NOKTA VE SAATLERİ: 

* 22:00 İncirli Ömür Plaza Önü  
* 22:30 Mecidiyeköy Simit Sarayı Önü 
* 23:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı Önü 
* 23.15 Kartal Yemek Center  
* 23.30 Çayırova Mc Donald’s 

ÖNEMLİ DETAYLAR 

* Turu satın alan misafirler Rehberlik hizmetleri, Milli park giriş ücretleri Feribot geçiş            
ücretleri, Ara Transfer ücretleri için kişi başı 50 TL ödemekle yükümlüdür. Bu ücret rehber             
tarafından otobüs kalkışında toplanacak olup zorunludur. 
* Turlarımız otel, otobüs, tur programı ve rehberlik hizmetleri Müze Ören Giriş yerleri ile bir 
bütündür ayrı ayrı düşünülemez.  
* 0–6 yaş çocuklar otobüste koltuk almadıkları takdirde ücretsizdir.  
* 0-6 yaş çocuk için Otobüs de koltuk talep edildiği takdirde ise çocuk başı   250 TL  ücret 
acenteye ödenir. 
*  0-6 yaş çocuklarda otel konaklamasında yatak verilmeyebilir.  
* 7-12 Yaş çocuklar için ücret    579 TL  dir  
*  Çocuk indirimleri 2 yetişkin yanında ve yalnızca 1 çocuk için kullanılır.  
* Tek kişilik Konaklama yapacak olan misafirler acenteye    250 TL  extra ödeme yapmaları 
gerekmektedir 
* Turlarımızda; cam kenarı veya koridor, on veya arka koltuk garantisi verilmez. Koltuk 
numaraları kesin kayıt sırasına göre verilir 
* Yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde acente 1 gün önceden haber vermek kaydı ile turu 
bir sonraki doluluk olan tarihe kaydırabilir. 
* Acente rehberi içerik aynı kalmak şartı ile, gerekli gördüğü hallerde misafirlerimizin tur 
programından daha çok verim alabilmesi için gezilecek yerlerin güzergahında ve saatlerinde 
değişiklik yapabilir 
*  Konaklama bölgelerinde ve otellerde yoğunluğa bağlı olarak aynı kategoride veya daha ustu 
olmak kaydı ile değişiklik yapılabilir.  
* Hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan turlarda tatilbugun.com sorumluluğu yoktur. 
*  BAYRAM TURLARINDA İPTAL YAPILMAMAKTADIR 

GEZİ SÜRESİNCE KULLANILACAK ARAÇLAR 

Turlarımızda Kullanılan Araç Tipleri : 

15 kişiye kadar VİP Mercedes Sprinter-Volkswagen Wolt- Fiat Dukato araçlar kullanılır. 
28 kişiye kadar lüks Isuzu Novo - Isuzu Turkuaz - Otokar Sultan  
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28 kişi üzeri lüks Travego -Tourismo , Man Fortuna , Mitsubishi Safir otobüsler 
kullanılacaktır 

İPTAL VE İADE GUVENCE PAKETİ 

Satın almış olduğunuz paket turunuzu, başlangıç tarihinden 72 saat öncesine kadar, hiçbir 
neden belirtmeksizin iptal edebilmenize olanak verir. İptal sonrasında ödemiş olduğunuz tur 
ücretinin tamamı, hiçbir kesinti yapılmadan, ödeme şeklinize göre iade yapılır. İptal güvence 
paketi; 1000 TL ye kadar olan rezervasyonlarda kişi başı 20 TL ,1000 TL üzeri 
rezervasyonlarda ise rezervasyon bedelinin % 2 si kadardır. 

İPTAL VE DEVİR 

1.1  Tatilbugun.com 3. Parti firmalar dolayısıyla veya yeterli katılım sağlanamaması halinde 
tüketiciye de bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 1 gün 
öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sure içinde, tur kapsamındaki otel, 
ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak 
gösterilen yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. 
1.2  Tüketici rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat 
iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak 
resmi rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile tur hareket/konaklama 
başlangıç tarihine 29-15 gün kala yapılan iptallerde toplam tur bedelinin %25`i, 14-0 gün 
kalıncaya kadar yapılan iptallerde veya habersiz tura gelinmemesi halinde ise gezi ücretinin 
tamamı tatilbugun.com tarafından iade edilmeyeceğini bilmektedir. Özel hükümler saklıdır. 
1.3  Tüketici promosyon turlarda turun başlangıç tarihi ne olursa olsun , mücbir sebepler dahi 
olsa iptal / değişiklik hakkı olmadığını bilmektedir. 
1.4  Tüketici, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareketten en az 3 
gün önce seyahat acentesine tatilbugun.com niyetini bildirerek rezervasyonunu, paket tur 
açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren bir üçüncü kişiye devredebilir. Bu durumda, 
paket turu devreden ve devralan, sözleşmeye taraf seyahat acentesine tatilbugun.com karşı, 
bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden müteselsilen 
sorumludurlar. 
1.5  tatilbugun.com üzerinden alınan tüm hizmetlerin her aşamasında tatilbugun.com ile 
bağlantıya geçilmek zorundadır. Aksi takdirde müşterinin aracı firmadan yapacağı değişiklik, 
iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında tatilbugun.com sorumluluk 
kabul etmez. 
1.6  Konaklama ve tur kayıt başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebi, ilgili turun onayı ile 
doğrultusunda değerlendirilir. Otelden erken ayrılma halinde ücret iadesinin yapılıp 
yapılamayacağı otelin/işbirliği yapılan aracı kuruluşun inisiyatifinde olduğundan 
tatilbugun.com a bu konuda bir talep veya bir itiraz yöneltilemez. Otelden erken ayrılma 
halinde müşteri tatilbugun.com tarafından otele ödenen tüm ücreti hiçbir itiraz ileri sürmeden 
ödemeyi peşinen kabul eder. 
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Tüketici Tatilbugun.com’un bu şartları okumuş olup Paket programını satın aldığı taktirde 
onaylamış olarak kabul edilecektir.  
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