
      
MARMARIS-DATÇA-MARMARIS (7 GECE/8 GÜN) 

GÜN 1 

Marmaris Limanı’nda, 15:30'dan itibaren teknelerinize yerleşebilirsiniz. İlk gün teknede servis akşam 

yemeği ile başlar ve geceleme Marmaris Limanı'nda yapılır.  

 

GÜN 2 

Kahvaltıdan sonra Serçe Koyu’na doğru hareket edilir. Serçe Koyu, Bodrum Müzesi’ nde sergilenmekte 

olan 11.yüzyıl Bizans batığının bulunduğu koydur. Geceleme için Bozukkale’ ye demirleme yapılır. 

Bozukkale ( Loryma ) tarihi kentinde; karşılıklı surlarla dikdörtgen şeklinde uzanan kalenin dokuz kulesi 

vardır. Kaleye “bozuk” sözünün yakıştırılmış olması kalenin bir yanının eksik oluşu ile ilgili olabilir. Coğrafi 

durumu ve liman girişinin darlığı nedeniyle Peleponnes Deniz Savaşları'nda bu limanı Atina gemileri de 

kullanmıştır. İ.Ö. 395 yılında Atinalı kumandan Karor, Knidos Savaşı'ndan önce gemilerini burada toplamış 

ve İ.Ö. 305 yılında Antigonos'un oğlu Demetrios da Rodos'a yaptığı saldırı 

 

GÜN 3 

Kahvaltıdan sonra Datça’da demirlenir. Su, kumanya vb. ihtiyaçlar tedarik edilir.  

 

GÜN 4 

Kahvaltıdan sonra Aktur’a hareket edilir. Sonra ilk durağımız Bencik Koyu olacaktır. Girişi çok dar olan bu 

koyda içeriye doğru yol alındığında eşsiz bir manzarayla karşılaşacaksınız. Bencik, Hisarönü Körfezi’yle 

Gökova Körfezi’ni ayıran yarımadanın en dar yerinde, Hisarönü tarafında bulunan bir koydur. İÖ 550’li 

yıllarda Knidoslular; Datça Yarımadasına gelen Pers ordusuna karşı bir savunma hattı olarak yarımadanın 

bir kilometrelik en dar yerini kazarak açmak ve Gökova Körfezi’yle Hisarönü Körfezi’ni birleştirmek 

istemişlerdi. Böylece iki deniz birleşecek, yarımada tam bir ada olacak, savunma kolaylaşacaktı. Büyük 

gayretlerle çalışma başlamış, ancak başarılamamış ve sonuçta Persler Knidos’a da sahip olmuşlardır. 

Akşam yemeği ve geceleme Bencik Koyu’nda yapılır. 

 

GÜN 5 

Bugün, Hisarönü Körfezi’nin iç kısımlarına doğru hareket edilir. Öğle yemeği için Orhaniye Koyu’na 

demirlenir. Orhaniye Koyu’nda ‘Kız Kumu’ adı verilen ve deniz suyunun alçalıp yükselmesiyle meydana 

gelen doğal oluşum olağanüstü bir görünüm sergiler. Sahilden denizin içerisine doğru su üzerinde 

yürünebilen bu kırmızımsı kum yolla ilgili çeşitli efsaneler anlatılır. Koydaki bir adacık üzerinde, kale 

duvarları görülen, antik dönemden kalıntılar bulunmaktadır. Akşam yemeği ve geceleme Selimiye’de 

yapılacaktır. 

 

GÜN 6 

Dirsek Bükü’nde demirledikten sonra küçük bir balıkçı kasabası olan Bozburun’a doğru hareket edilir. 

Eskiden bu bölgenin kıyıları boyunca sünger çıkartılmaktaydı fakat günümüzde artık yöre halkı 

süngercilikte hem iyi gelir sağlayamadığı hem de eski tekniklerle tehlikeli bir iş olduğu için süngerciliği 

bırakmıştır. Bunun yerine gulet tekneler inşa edilmeye başlanılmıştır ve Bozburun Guletleri sektördeki 

yerini almış bulunmaktadır. 

 

GÜN 7 

Sabah erkenden Arap Adası’na doğru yola çıkılır. Öğle yemeği Kadırga Koyu’nda verilir. Yüzme 

molasından sonra akşam yemeği ve geceleme için 16:00 sularında Marmaris Limanı’na dönüş yapılır. 

 

GÜN 8 

Kahvaltıdan sonra 10:30'a kadar tekneden ayrılabilirsiniz. 
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ZİYARET EDİLECEK YERLER 

 Marmaris, Serçe, Bozukkale (Loryma), Datça , Aktur, Bencik, Orhaniye, Selimiye, Dirsekbükü, Bozburun, 

Arap adası, Kadırga. 

 

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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