
      
FETHİYE-KEKOVA (3 GECE/4 GÜN) 

 

 

GÜN 1 

Ege ve Akdeniz’in birleşme noktasındaki Fethiye Limanındaki tekneye saat 17:00 den sonra biniş. 

Fethiye Limanı, çevresindeki birçok güzel koy ve adayla yat tutkunlarının uğrak yeridir. Gemiye varış, 

akşam yemeği ve Fethiye’de konaklama. 

Misafirlerin tamamının tekneye gelmesi durumunda yakınlardaki boncuklu ya da Samanlık koyunda 

geceleme. 

 

GÜN 2 

Sabah kahvaltısı sonrası Kelebekler vadisine hareket ediyoruz. 

Deniz koşulları izin verirse Kelebekler Vadisi ve Ölüdeniz’i ziyaret edeceğiz. 

Geceyi, güneşin batışında Bizans harabelerini keşfedeceğimiz St. Nicholas Adası’nda geçireceğiz. 

 

GÜN 3 

Kahvaltı ve yüzme için zeytin ağaçları ile çevrelenmiş sakin koy Yeşilköy’e hareket. 

Sonra Kaş’ın biraz dışında büyüleyici bohem atmosferin olduğu küçük liman kasabasında geceyi 

geçireceğiz. 

 

GÜN 4 

Sabah kahvaltıdan önce Kekova koylarına hareket ediyoruz. Tersane koyunda kahvaltı molası ve yüzme 

molası veriyoruz. Antik şehrin muhteşem manzarasını izlemek için Simena kalesine tırmanış. 

Köyün dışında tabanı suyun içine yerleştirilmiş ve bir kayanın içine oyulmuş muazzam bir Likya lahiti 

bulunmaktadır. 

Geceyi yeşil tepelerle çevrelenmiş Uçağız yakınlarında geniş bir koyda geçireceğiz. 

 

Mini Turu yapan misafirlerimiz, bugün tekneden güzel anılarla ayrılıyor, Üçağızdan veya başka bir 
koydan (hava şartlarına göre).  
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ZİYARET EDİLECEK YERLER 

 Fethiye, St.Nicholas Adası, Kelebekler Vadisi, Kas, Kekova, Üçağız, Simena. 
 

 

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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