Lüks otobüs ile
Her hafta sonu

6 GECE / 7 GÜN
Gruplara ve kişilere özel

EGE-AKDENİZ TURU

PROGRAM:
1 GÜN:

İSTANBUL-KOCAELİ-AFYON-ANTALYA (Gece Yolculugu )

Belirtilen saatte belirtilen noktalardan ANTALYA ya hareket .KOCAELİ AFYON yolu ile gece yolculuğumuz başlıyor.
2 GÜN:

ANTALYA-ASPENDOS-KÖPRÜLÜ KANYON-DÜDEN

Sabah ANTALYA ya ASPENDOS a varmış olacağız. Antik dönemden Günümüze kadar bozulmadan ulaşmış olan en iyi
Roma Tiyatrosu olan ASPENDOS TİYATROSU nu rehberimiz eşliğinde gezeceğiz. Aspendos u gezdikten sonra Milli Park ve
tabiat harikası olan KÖPRÜLÜ KANYON a ulaşacağız. Burada arzu eden misafirlerimiz adrenalini yüksek, 7’den 77’ye
herkesin katılabileceği RAFTİNG heyecanını KÖPRÜÇAY ın sularında extra olarak deneyebilirler. Sonrasında Türkiye'nin
sayılı şelalelerinden olan DÜDEN ŞELALESİ ni göreceğiz. Serbest zamanda doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Sonra ANTALYA
ya doğru yola çıkacağız ANTALYA da yapacağımız Panoramik Şehir turumuzda , Cumhuriyet Meydanı, Tophane Parkı,
KALEİÇİ, Antalya’nın simgesi YİVLİ MİNARE ve Tarihi Kaleiçi Evlerini göreceğiz Tur bitiminde otelimize transfer ve yerleşme.
Akşam yemeği ve geceleme otelimizdedir.
3. GÜN:
KEKOVA-KAŞ-KALKAN-SAKLIKENT
Otelde alacağımız kahvaltımızdan sonra Kemer, Finike yolu ile Noel Baba'nın yaşadığı yer olan Demre’den geçerek
kendine has kıyı dokusuyla ünlü ÜÇAĞIZ' a varacağız. Bu şirin balıkçı köyünden KEKOVA 1. TEKNE TURU’ na başlıyacagız .
Güzel koylarda yüzme imkanımız olabilecek Tersane koyunu, Kumlu İskele koyunu gziyaret edeceğiz . Tekne gezimiz
sırasında M.S ll. Yüzyılda meydana gelen depremle bir kısmı suların altında kalmış olan Batık Şehir, Kekova Adası, kara
ulaşımı bulunmayan SİMENA KÖYÜ ve KALESİNİ tekneden göreceğiz. Turumuz bitiminde Üçağız Köyü'nden ayrılıp,
Akdeniz’in incileri olan KAŞ ve KALKAN’da güzel manzaralar ı seyrederek vereceğimiz molalarla dinlenerek Türkiye'nin en
ihtişamlı kanyonlarından biri olan SAKLIKENT'e ulaşıyoruz. Saklıkent Kanyonu’na giriş yapıp, kanyon içinde kayaların
altından çıkan buz gibi sularda serinleyip keyfini çıkaracağız. Günün sonuna doğru otelimize transfer. Akşam yemeği ve
geceleme otelimizdedir.
4.GÜN

FETHİYE-GÖÇEK- FETHİYE

Oteldeki kahvaltımızdan sonra 12 Adalar 2. Mavi Yolculuğu'na katılmak için limana gidiyoruz. Katılacagımız Tekne
turumuzda Fethiye-Göcek koylarının birbirinden güzel adalarını gezip, Akdeniz de denize girme imkanı bulabilecek.
Yassıcalar Adası, Göcek Adası, Kızılada, Akvaryum Koyu, Domuz Adası, Tersane Adası, Zeytinli Ada ve koyları göreceğiz. Tur
bitiminde limana döneceğiz. Akşam yemeği ve geceleme otelimizdedir.
5.GÜN

GÖKOVA- ÖLÜDENİZ- DALYAN-KAUNOS-MARMARİS

Otelimizdeki kahvaltımızdan sonra arzu eden misafirlerimiz extra sabah Ölüdeniz manzaralı Babadağ'a çıkarak,
buradan YAMAÇ PARAŞÜTÜ yapabilirler. Gökyüzünden Ölüdeniz ’i seyredebilirler .Sonrasında eski bir Rum Köyü olan
KAYAKÖY’ e ulaşacağız. Tepeler üzerinde teraslar halinde 400 kadar evi bünyesinde barındıran, mübadele ile tamamına
yakını terk edildiğinden ‘hayalet köy’ diye de isimlendirilen KAYAKÖY ’ün sokaklarında dolaşırken geçmişe gideceğiz. Serbest
zamanımızdan sonra bu köyden ayrılarak Babadağ'ın hemen yanında bulunan BELCEKIZ plajına ulaşacağız Türkiye’nin ve
dünyanın en eşsiz plajlarından olan ÖLÜDENİZ ‘e varacağız .Serbest zamanımızda .Ölüdeniz’ de turkuaz suların keyfini
çıkarttıktan sonra Fethiye-Karga mevkiindeki YÖRÜK PAZARI' na ulaşacağız. Fethiye yörük kültürünün tanıtıldığı, Fethiye ve
çevresinden çıkan birçok bitki, yağ ve balın sunulduğu bu noktada tadım ve tanıtımların ardından arzu eden misafirlerimiz
alışveriş yapabilirler. Alışveriş sonrası DALYAN' a ulaşacağız Buradan rehberimiz eşliğinde bineceğimiz kanal teknesiyle, 3.
Mavi yolculuğumuzda efsanesi dilden dile anlatılan Byblis ve Kaunos’un hikâyesini dinleyerek kaya oyma KRAL MEZARLARI’
nı göreceğiz
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Sonrasında nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan CARETTA CARETTA cinsi deniz Kaplumbağalarının Türkiye'deki
en ünlü yumurtlama alanı İZTUZU plajına gidiyoruz. Buradaki yüzme molamızın ardından tekrar teknemizle kanalı takip
ederek otobüsümüze ulaşıyoruz.Dalyandan ayrılıp Okaliptus ağaçları altında romantik fotoğraf kareleri
çekebileceğimiz AŞIKLAR YOLU’ na ulaşıyoruz. Verilen fotoğraf molası ardından otelimize transfer. Akşam yemeği ve
geceleme otelimizdedir.
6.GÜN
GÖKOVA- AKKAYA-BODRUM
Otelimizde sabah kahvaltımız sonrasında , evleriyle mimarlık ödülüne sahip olan, AKYAKA Beldesini görüyoruz. Buradan 4.
Mavi yolculuğumuz olacak olan GÖKOVA TEKNE TURU için teknemize biniyoruz. Dünya'nın cenneti” denilen Gökova'nın
Doga harikası koylarını gezmeye başlıyoruz. Gelibolu Adası, Cleopatra Plajı, Sedir Adası, İncekum, Lacivert Koy vb.
yüzeceğimiz koylar arasında .Bu güzel turun sonunda Akyaka beldesine geri dönüyoruz. Verilen serbest zamanda
misafirlerimiz muhteşem flora ve fauna’ ya sahip Azmak Çayı'nı göreceğiz . Ardından Akyaka’dan ayrılıp Gökova’nın eşsiz
panoramasına sahip Sakar Geçidi'ni aşıyoruz. Otelimize varış, akşam yemeği ve geceleme otelimizdedir . Yemek sonrası
extra bodrum barlar sokağında serbest zaman
7.GÜN

BODRUM- İZMİR- ŞİRİNCE-YALOVA-İSTANBUL

Otelde alacağımız kahvaltımızdan sonra ilk ziyaret edeceğimiz yer Türk sanat müziğinin efsanesi unutulmaz isim Zeki
Müren’in evi olacak. Evin gezilmesi sonrası begonvillerle süslü evleri ile ünlü Gümüşlük’ egidiyoruz . Burada kısa bir mola
sonrasında, yüzme molası vermek için Bodrum’un güzel plajlarından bir tanesi olan Deve plajına gidiyoruz. Burada mavi
suların keyfini çıkardıktan sonra Milas üzerinden antik dönemdeki ismi Latmos olan ve mitolojide Ay Tanrıçası Selene ile
yakışıklı çoban Endymion’un hikâyesinin anlatıldığı Beşparmak dağlarının eteklerinde bulunan BAFA GÖLÜ’ ne ulaşıyoruz.
Gölün güzel manzarasında çaylarımızı yudumladıktan sonra Selçuk'a ulaşıyoruz. Buradan zeytin ve asma bağları içerisinde
kendine has köy dokusunu barındıran, Safranbolu mimarisine benzer evleri ve meyve şaraplarıyla ünlü, eski bir Rum
köyü ŞİRİNCE' ye ulaşıyoruz. Serbest zamanın ardından yörenin meşhur meyve şaraplarını tatmak için şarap mahzenine
gidiyoruz. Tadım ve alışverişimizin ardından dönüş yoluna geçiyoruz.
‘’Başka Yiv Tour gezimizde buluşmak dileklerimizle’’

ÜCRETE DAHİL HİZMETLERİMİZ:
* Luks araçlar ile seyahat
* Otel de 5 gece yarım pansiyon konaklama
* Programda belirtilen geziler
* Otobüs içi ikramlar
* Otelde Açık büfe 5 sabah kahvalatısı
* Otellerdeki 5 akşam yemeği
* 4 Adet motor gezisi
* Rehberlik hizmetleri
* Türsab mesleki sigorta
GEZİ ÜCRETİ:
İKİLİ ODADA KİŞİ BAŞI :
TEKLİ ODA FARKI
:

TL *Anlık fiyattır Fiyatlarımızı ofisimizden ögrenebilirsiniz.
TL

NOT:

MÜZE GİRİŞLERİ MİSAFİRLERİMİZE AİTTİR. MÜZE KARTINIZI ÖNCEDEN ALMANIZI TAVSİYE EDERİZ. ARACLARDA OTURMA YER NOSU
ÖNCEDEN VERİLMEZ.UZUN TURLARIMIZDA YER ATLAMA USULU UYGULANIR. GÜNÜBİRLİK TURLARDA UYGULANMAZ-GRUBUN SAYISINA
GÖRE 16-27-35-46 KİŞİLİK LUKS ARAÇLAR KULLANILIR.REHBER PROGRAMIN AKIŞINI GRUBUN MENFAATİ İÇİN YER DEGİŞTİRMELER
YAPABİLİR. ARACLARDAKİ SAG ÖN 2 KOLTUK REHBERLERE AYRILMIŞTIR.
*BU PROGRAM YİV TOUR A AİT OLUP KOPYALANAMAZ
ÇOGALTILAMAZ İZİNSİZ DAGITILAMAZ.
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