
      
MARMARİS-FETHİYE (3 GECE/4 GÜN) 

 

 

GÜN 1 

Marmaris Limanı’ndan tekneye biniş, saat 17:00 akşam yemeği ve geceyi teknede geçirme. 

 

GÜN 2 

Kahvaltı ve kısa açıklamadan sonra sahil boyunca yelken açacağız. İlk günü yüzme ve güneş banyosu gibi 

aktivitelere ayıracağız, böylece sakin bir gün geçirme şansımız olacak. Daha aktif bir alternatif olarak ise 

Dalyan veya Kaunos’ta gezi yapabilirsiniz. Bugün küçük nehir kayıklarıyla dar ve sazlıklarla kaplı su 

kanallarında gezebileceğiniz bir gün olabilir. 

Muhteşem Likya kaya mezarları ve antik bir tiyatrosu olan Kaunos akropolü, keşfedilecek anıt mezarlar 

gezi için mükemmeldir. 

Öğle yemeği nehir kenarındaki restoranda yenir. Sonrasında meşhur çamur banyosunu deneyebilir ve 

10 yaş gençleştiğinizi hissedebilirsiniz. 

Beyaz kumlarıyla Caretta Caretta kaplumbağlarının hala yumurtalarını bıraktıkları kaplumbağ kumsalına 

geçilecek. 

Ekincik Koyu’ndaki guletinize transfer ve akşam yemeği. 

 

GÜN 3 

Kahvaltıdan sonra A Limanı’na hareket. 

Yüzme molası ve ogle yemgi a limanı koyunda  

Öğleden sonra Kleopatra hamamı Bedri rahmi koyu nu ziyaret ediyoruz yüzme molaları ve isteyen 

misafirlerimiz için adaya çıkma imkanı . Küçük adacıklardan oluşan ve oniki adaların simgesi haline 

gelmiş birçok derginin kapağını süslemiş, mavi yolculukla bütünleşmiş yassıca adalarını ziyaret ettikten 

sonra Samanlık koyuna hareket ediyoruz akşam yemeği ve geceleme. 

 

GÜN 4 

Sabah kahvaltıdan sonra Fethiye limana hareket ediyoruz . Saat 10 gibi tekneden ayrılış. 
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ZİYARET EDİLECEK YERLER 

 Marmaris, Ağ Limani, Ekincik Koyu, Göcek Koyları, 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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