
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1.Gün : Akşam saatlerinde belirlenen yerlerde buluşma ve tura başlamak için hareket. Güzergahımız; Adapazarı-

Bilecik-Kütahya-Afyon-Antalya  
 
2.Gün :Yolda alınan serbest kahvaltı sonrası, Bergama kralı 2.Attalos’un yeryüzünde cennet olabilecek bir yere 

şehir kurma isteği üzerine yapılan aramalar sonucunda en uygun yer olduğuna karar verilen ve kralın 
adının verildiği Antalya’ya varış. Devamında Aksu, Serik üzerinden yunanca Nar anlamına gelen 
Side’ye geliyoruz. Tarihi kenti sütunlar eşliğinde gireceğimiz yolla gezmeye başlıyoruz. Alış-veriş 
merkezini, Limanı, temsili Apollon Tapınağı sütunlarını, Antik Çeşmeyi görmemizi ve serbest zamanı 
takiben Manavgat Şelalesine ulaşıyoruz. Kökleri ve dalları sulara ulaşan Çınar ağacının gölgesinde, sert 
katmanlardan hızla düşen suyun sesini, güzel panoramasını, rengarenk tonlarını görerek dinleneceğimiz 
bu yerden otelimize geçiyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.  

 
3.Gün :Sabah otelde alınan kahvaltı sonrası, 18 mt. Yükseklikten dökülen,7 adet küçük göledin minik 

şelaleciklerle birbirine bağlandığı,2 km lik kanyon içindeki yürüyüş parkurlarıyla Kurşunlu Şelalesi ilk 
durağımız. Burada yapılan doğa yürüyüşünü son yılların gözde sporu Rafting takip ediyor. Adrenalin 
seviyenizi yükseltecek bu her yaşa hitap eden aktivite sonrası otelimize dönüyoruz. Otelde verilen 
dinlenme molasını ve alınan akşam yemeğini takiben dileyenlerle Kaleiçi gezisi yapıyoruz. Yivli Minare, 
Liman, Çarşı kısımlarının gezileceği turumuz sonrasında tekrar otelimize dönüyoruz. 

 
4.Gün  :Sabah otelde alınan kahvaltı sonrası, Konyaaltı-Beldibi-Göynük üzerinden Kemer’e varış. Otobüsle 

yapılan panoramik tur devamında Mır otunun memleketi Demre(Kale)’ye geldiğimizde  Noel Baba’nın  
( Aziz Nicholas ) doğduğu Patara’dan geldikten sonra yerleştiği bölgenin ziyaret edilmesi. Kekova tekne 
turu için Çayağzı’na geliş. Bindiğimiz tekne ile Korsan Mağarası ( Dipsiz Mağara ), Gökkaya, Kilise, Top 
Kulesi, Batıkşehir (deniz dibindeki antik kent), Kekova Adası, Tersane Koyu, Üçağız, Kaleköy, Simena 
Kalesi görüldükten sonra otobüsümüze dönüyor, Türkiye’ye en yakın Yunan adasını görerek Kaş-Kalkan-
(Akdeniz’e özgü Turkuaz rengini en iyi tanımlayan yer) Kaputaş Yarığı güzergahından aynı Meryemana 
Evinin bulunuşu gibi bir çobanın tesadüfen bulduğu 18 km. uzunluğunda 100-200m. yükseklikteki, 
içinden dağ sularının aktığı doğal kanyon, mucize manzara Saklıkent’e varıyor ve geziyoruz. Devamında 
akşam saatlerinde ismi Türk havacılık tarihinin ilk şehidi olan Tayyareci Fethi Bey adına adanmış 
Fethiye’ye deki otelimize varış.  Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.  

 
5.Gün :Sabah otelde alınan kahvaltı sonrası farklı coğrafyası nedeniyle Fethiye’ye özgü Yassıcalar, Kleopatra , 

Göbün , Tersane, Kızıl, Domuz, Letoon, Şövalye…adalarını görebileceğimiz, denize girebileceğimiz ve  
 bol bol güneşlenme imkanı bulacağımız 12 Adalar tekne turu için otelden ayrılıyoruz. Yapılan bu güzel 

tekne turunu takiben akşam saatlerinde otele dönüş ve akşam yemeğinin alınması. Yemek sonrası 
isteyenlerle Fethiye kordon gezisi yapıyoruz. 

 
6.Gün  :Kahvaltı sonrası, Kleopatra Çamur Banyosu, Kaunos Antik Kenti, Kral Mezarları, İztuzu Plajı (Caretta 

Caretta Kaplumbağalarının yumurta bırakabildikleri dünya üzerindeki ender plajlardan biri), Boğaz (Tatlı 
su ve Tuzlu suyun karışmadığı doğal mucize) ile Dalyan’ı sazlıklar arasında tekne turuyla gezerek 
panoramik olarak görebilmek için otelden ayrılıyoruz. İztuzu Plajında denize girmemizin ardından, 
otobüsümüzle Mimarın asılmasına sebep olan kalesinin bulunduğu marinasıyla tanıyacağımız 
Marmaris’e varış. Otelde alınan akşam yemeği  sonrası dileyenler yöreye özgü tekne ile yapılan Mehtap 
Eğlencesine gidiyor. (ekstra) 

 
7.Gün   :Sabah otelde alınan kahvaltı sonrası Yalancı Boğaz, Ftt Koyu, Bedir Adası, İngiliz Koyu, Fosforlu 

Mağara, Akvaryum, Kumlubük,Turunç,Yeşil,Keçi Adası,İçmeler’i gezmek, fotoğraflamak,denize 
girmek ve güneşlenmek için tekne turuna çıkıyoruz. Tekne turu sonrası Marmaris’ten Aşıklar Yolunda 
verilen mola ile ayrılarak, Ağa Han mimarlık ödülünü ülkemizde ilk defa almaya hak kazanan geleneksel 
Muğla evinin bulunduğu Ula ilçesine bağlı Akyaka’ya doğru hareket ediyoruz. Ormanlarla kaplı dağlar, 
tatlı su akarsuları ve deniz manzarasıyla bizi karşılayan Gökova’daki ördek, kaz ve su kaplumbağalarının 
cirit attığı buz gibi dere içinde (Azmakbaşı) tekne gezimizi yaparak yolumuza devam ediyoruz. Akşam 
saatlerinde Milas yoluyla eğlencenin adı Bodrum’a varış. Akşam  yemeği otelimizde.   

 
 
 
 



 
8.Gün   :Otelde yapılan kahvaltı sonrası Bodrum’un simgesi olan Kalesinin panoramik olarak görülebileceği ve 

yıllardır Bodrum ile özdeşleşmiş Bodrum‘un eşsiz güzellikteki koylarının (Büyük Akvaryum, Deve 
Plajı, Poyraz,  Ortakent …) görüldüğü, gezildiği ve doya doya denize girme imkanının olduğu mavi 
yolculuğa çıkıyoruz. Tur dönüşünde Bodrum kordonunda ve çarşısında verilen serbest zaman sonrası 
otelimize dönüş. Akşam  yemeği ve konaklama otelimizde.  İsteyenlere Bodrum eğlencesi. (ekstra) 

 
9.Gün  :Sabah kahvaltı sonrası otelden ayrılıyoruz. Bafa Gölü yanından ulaşacağımız Söke’de kot fabrikasının 

mağazasını geziyor ve yola devam ediyoruz. Panayır Dağının eteklerindeki M.Ö liman şehri olan fakat 
şimdi Menderes nehrinin getirdiği alüvyonlar sonucu önü dolan ve denizden 4 km. İçeride kalan Efes 
Antik kenti ikinci durağımız. Tarihçilerin “Daha %10’u ortaya çıkarılabildi.” dedikleri Efes Antik 
kentindeki Çift katlı Kütüphaneyi, Tapınakları, Agoraları, Zengin ve Halk Evlerini, Çeşmeleri, Anıtları, 
Dünyanın en büyük Antik Tiyatrolarından birini ve de sayamadığımız bir çok yapıyı görme, tanıma ve 
fotoğraflama turumuzu serbest zamanla tamamlıyoruz. Takiben üzüm bağları, şeftali bahçeleri ve 
zeytinliklerle çevrili bir yamaçta yer alan, adı Çirkince iken dönemin valisi tarafından bu isim 
yakıştırılmayınca değiştirilerek Şirince olan köy bizi 19.yüzyıl Anadolu yaşam kültüründen de etkilerin 
görülebileceği Rum Evleri ile karşılıyor. Ege’deki Türk köy yaşamından da biraz örnekler 
bulabileceğimiz bu yerde, suyu çıkabilen her meyveden yapılmış şarapları, yöresel takıları, tahta oyma 
eşyaları, sabun çeşitlerini… tatma, görme, tanıma imkanı buluyoruz. Akşam saatlerinde İzmir, Balıkesir, 
Susurluk, Bursa üzerinden yola çıkıyoruz.   

 
10.Gün  :Sabah saatlerinde varacağımız İstanbul’da siz sayın misafirlerimizi tekrar görüşmek üzere alınan 

noktalara bırakıyoruz  
 
Program zamanlamasında Hava,Yol,vb... nedenlerle rehber gerekli gördüğü taktirde değişiklik yapabilir. 
 
 

GEREKENLER :  *Uygun yürüyüş ayakkabısı, *Deniz çantası(havlu, en az 2 mayo), *Şapka 
 
 
TUR ÜCRETİNE DAHİL OLANLAR :                               TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYANLAR:  
* 8 gün 7 gece yarım pansiyon konaklama,    * Otelde yapılan özel harcamalar, 
(Otellerde alınan 7 Kahvaltı,7 Akşam yemeği)  * Tüm yemeklerde alınan içecekler, 
* Lüks araçlarla ulaşım, araç içi ikramları    * Öğle yemekleri, Mola yerlerindeki tüm harcamalar,  
* Tüm çevre gezileri,     * Müze ve Ören yeri giriş ücretleri, 
* Profesyonel rehberlik hizmetleri,    * Ekstra turlar, Tekne ücretleri, 
* Zorunlu seyahat sigortası, 
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