
      
KEMER-FETHİYE (7 GECE/8 GÜN) 

 

 

GÜN 1 
Kemer limanından, saat  16.00 dan sonra tekneye biniş. Akşam yemeği ve geceleme Kemer limanında 
veya yakın bir koyda. 

GÜN 2   

Sabah kahvaltısından sonra hareket. Yaklaşık 2 saatlik seyirden sonra, ilk olarak Sazak Koyu'na uğrar, 

öğlen yemeği ve yüzme molasından sonra, Çavuş Limanı'na (Adrasan) kısa bir yolculuk. Akşam yemeği 

ve geceleme Adrasan da. 

Gün 3 

Tekne sabah erken kalkık, 5 saatlik uzun bir yolculuktan sonra, kahvaltı için, Demre limanına (Çayağızı) 

varıyoruz. Demre (Kale), Myra antik kentinin bulunduğu yerdeki modern yerleşim yeridir. Demre'de 4. 

yüzyılda şehrin Piskoposu olan Aziz Nikolaos kilisesini ziyaret edebilirsiniz (Ekstra tur). Kendine geniş bir 

mitoloji kitlesi toplamış olan bu aziz, Batı dünyasının Noel Baba'sından başkası değildir. Köyün 

görülmeye değer diğer özellikleri ise antik tiyatro ve komşu Lidya kaya mezarlarıdır. Öğle yemeğinden 

sonra, batık şehrin kalıntılarını görmek için Kekova adasının kuzey (kara) tarafında seyir. Burada su 

özellikle berraktır ve kalıntıları Kekova Adası'nın neredeyse tamamı boyunca görebilirsiniz. Simena 

kalıntılarını ziyaret edebilirsiniz. Geceleme Üçağız'da ve Üçağız'ı ziyaret etmek isteyenler köyü 

dolaşabilirler. 

 

Gün 4 

Kahvaltıdan sonra, Üçağız dan, Saklıkent & Xhantos turuna katılabilirsiniz (Ekstra tur). Tekne Kaş'a gelir 

ve buluşma yeri Kaş olacaktır. Geceleme Kaş'tır. Gün batımından önce şehri keşfetme ve Lahit'i bir 

cadde üzerinde fotoğraflama fırsatı yakalayabilirsiniz. 

Gün 5  

Sabah kahvaltısının ardından teknemiz Bayındır Koyu'na hareket eder ve yüzme ve öğle yemeği molası 

verir. Öğle yemeğinden sonra tekne ile Kalkan'a hareket edilir ve geceleme Yeşilköy'dür.(Kalkan koyu) 

Gün 6 
Tekne sabah 04.00'de hareket edip, kahvaltı için Kelebekler Vadisi'ne varacaktır. Daha sonra Ölüdeniz'e 

devam edilir, yüzme molası ve öğle yemeğinden sonra Gemiler'e varılır ve geceleme burada Gemiler 

koyunda olur. 

Gün 7  

Sabah kahvaltısının ardından teknemiz Turunç koyuna hareket edecek ve öğle yemeğinin ardından 

yüzme molası verilecektir. Çay saatinden sonra tekne Fethiye limanına yanaşacaktır. 

Gün 8 

Sabah kahvaltısının ardından saat 10:00 civarında gemiden ayrılış. Yat tatilinizin unutulmaz bir tatil 

olduğunu umar, sizi gelecekte tekrar turlarımızdan birinde görmek isteriz. İyi yolculuklar .  
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ZİYARET EDİLECEK YERLER 

 Kemer, Sazak Koyu, Adrasan (Çavuş Limanı), Demre, Myra, St Nicholas Kilisesi, Simena, Üçağız, Kekova, 
Kaş, Kelebekler Vadisi, Ölüdeniz, Gemiler, Turunç, Fethiye. 

 

FİYATA DAHİL OLANLAR 

 * Yemek (kahvaltı, öğle, akşam yemekleri, öğle çayı). 

* Yakıt, liman ücretleri, kullanım suyu, servis. 

* Standart yat ekipmanları, masa oyunları, şnorkel, gözlük, olta. 

* Misafirlerimiz atıştırmalık yiyecekler, meyve, yoğurt, fındık, çikolata gibi şeyler getirebilirler. (Bunlar 

teknede satılmamaktadır.) 

* Temiz çarşaf ve banyo havlusu. 

* Yat sigortası. (Kendi seyehat sigortanızı yaptırmanızı tavsiye ederiz.) 

 

FİYATA DAHİL OLMAYANLAR 

 * Su dahil tüm içecekler uygun fiyata teknede satılmaktadır. 

* Lütfen kendi içeceklerinizi tekneye getirmeyiniz. 

* Lütfen kendi havlularınızı getiriniz. 

* Arkeolojik siteler ve ulusal parklara giriş ücreti. 

* Mürettebat bahşişi (%5) fiyata dahil değildir. 

* Opsiyonel kara turları ve ören yeri girişleri, dalış ücretleri. 

 

NOT 

 * Kötü hava ve ya deniz koşullarında program herhangi bir uyarıya gerek kalmadan değiştirilecektir. 
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