
  
 
 
 
 
 

 
1.Gün   :Akşam belirtilen yerden 20.00 de hareketle Fethiye’ye doğru yol alma. 
  
2.Gün   :Sabah yolda alınan serbest kahvaltı sonrası öğle saatlerinde ismi Türk havacılık tarihinin ilk şehidi olan 

Tayyareci Fethi Bey adına adanmış Fethiye’ye varış. Yol üzerinde aynı Meryemana Evinin bulunuşu gibi 
bir çobanın tesadüfen bulduğu 18 km. uzunluğunda 100-200mt. yükseklikteki, içinden dağ sularının aktığı 
doğal kanyon, mucize manzara Saklıkent’i geziyoruz. Takiben otelimize varış ve odalara yerleşme. 
Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 

 
3.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 (Öğle yemeği teknede) için otelden 
ayrılıyoruz. Akşam saatlerinde otele dönüş, akşam yemeğinin alınması. İsteyenlerle Fethiye kordon 
gezisi.  

 
4.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 
görebilmek için otelden ayrılıyoruz. İztuzu Plajı’nda verilen serbest zamanda deniz, kum ve güneşin 
tadını çıkarmamızın ardından otelimize dönüyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 

 
5.Gün   :Otelde alınan kahvaltı ardından, Kalkan , Kaputaş Yarığı ( plajı ), Kaş üzerinden Türkiye’ye en yakın 

Yunan adasını görerek Mır otunun anavatanı Demre ( Kale )’ ye varış. Noel Baba’nın ( Aziz Nicholas ) 
doğduğu Patara’dan geldikten sonra yerleştiği bölgenin ziyaret edilmesi. Teknemizin restaurantında tekne 
turuna dahil öğle yemeği ve 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 biniyor 
ve gelinen güzergahtan yol alıyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.  

 
6.Gün  :Kahvaltı sonrası hareket. Hisarönü, bütün çatıların yok olduğu Kayaköy ve içindeki büyük kilise 

gezildikten sonra bineceğimiz tekne ile Cennet köşesi, Rüyalar diyarına yolculuk. Gökkuşağının tüm 
renklerinde kelebekler ve kelebek olmayı bekleyen kozaların vadisi Kelebekler Vadisi, Ölüdeniz, Mavi 
Mağara, Camel Beach, Akvaryum Koyu, Soğuksu, Noel Baba Adası’nı görebileceğimiz  tekne turu (Öğle 
yemeği teknede) şelalenin serin melodisi ile bitiyor. (Hava şartları müsait olmadığı takdirde Kelebekler Vadisi 
yerine “Turunç Pınarı,Dalyan Koyu,Tarzan Koyu...”yapılır). Akşam saatlerinde otelimize dönüş.  Akşam 
yemeği ve konaklama otelimizde. 

 
7.Gün :Sabah otelde alınan son kahvaltı sonrası, Likya Kaya Mezarlarının en güzel örneklerinden biri olan 

Amintas’ın Mezarına ulaşıyoruz. Burada çekilen fotoğraflar sonrası Telmessos Tiyatrosuna gidiyor ve 
Antik kenti bize en iyi anlatacak olan bu yerde rehberimizden tarihi detayları dinliyoruz. Devamında çarşı 
içinde verilen serbest mola sonrası gelinen güzergahtan Adana’ya doğru yola çıkıyoruz.  

 
8.Gün :Sabah saatlerinde varacağımız Adana’da siz sayın misafirlerimizi tekrar görüşmek üzere alınan noktalara 

bırakıyoruz.  
 
GEREKENLER: *Uygun yürüyüş ayakkabısı, * Deniz çantası(havlu, en az 2 mayo), *Şapka 
 
Program zamanlamasında Hava,Yol,vb... nedenlerle rehber gerekli gördüğü taktirde değişiklik yapabilir. 
 
TUR ÜCRETİNE DAHİL OLANLAR :                               TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYANLAR:  
* 6 gün 5 gece yarım pansiyon konaklama,    * Otelde yapılan özel harcamalar, 
(Otelde alınan 5 Kahvaltı,5 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, 


