
GİZEMLİ LİKYA (FETHİYE) TURU
DALYAN – İZTUZU – KAYAKÖYÜ – SAKLIKENT – 

ÖLÜDENİZ – 12 ADALAR – FETHİYE
3 Tekne Turu Dahil !…

4 Gece – 5 Gün/ 4 Gece Otel Konaklaması
11.09.2016 Hareket – 16.09.2016 Dönüş

Hareket yerleri ve saatleri :

19.00 Beylikdüzü Migros Önü
19.15 Avcılar End. Meslek Lisesi Önü
19.45 Şirinecler Kültür Üniversitesi Önü
20.00 İncirli Alfemo Mağazası Önü
20.30 Mecidiyeköy  Teknosa Mağazası Önü
21.00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı  Önü
22.15 İzmit Halkevi Karşısı

1.GÜN  11.09.2016 :  Aşağıda belirtilen hareket noktalarından siz değerli 
misafirlerimizi alarak yolculuğumuza başlıyoruz.

2.GÜN  12.09.2016  : Sabah yolda alacağımız Ekstra kahvaltı sonrasında, 
Patara Antik Kenti’nin gezilmesi ve yüzme molası 
ardından Kaş'a gidiyoruz.  Anfi Tiyatro ve Likya Lahiti’ni görüyoruz.  Bu 
gezimizin ardından Kekova Tekne Turumuza başlıyoruz. Bu turda  önce  
Likyalılar dönemine ait kaya  mezarlarını (lahitler) ve  yarım ada üzerinde
 bulunan KALE köyünü (SİMENA) görüyoruz,  buradan sonra Kekova 
Adasına geçiyoruz ve batık şehri fotoğraflıyoruz aynı zamanda teknelerin
camlı bölmelerinden şehrin su altındaki kalıntılarını görme imkanı 
bulacaksınız.Son olarak TERSANE koyu dediğimiz batık şehrin bir parçası 
olan Kekova plajında yüzme molası verdikten sonra Üçağız limanına 
dönüşe geçiyoruz. Sonrasında Kaputaş Plajı'nda, fotoğraf severlere 
panoramik fotoğraf çekme molası veriyoruz Ardından otelimize 
yerleşiyoruz. Akşam yemeği ve geceleme FETHİYE



3.GÜN 13.09.2016  : Sabah otelimizde  alacağımız  kahvaltı sonrasında, 
birbirinden güzel koy ve adalarında yüzme olanağı bulabileceğimiz, 
maviyi ve yeşili bir arada görmeye doyacağımız Fethiye Tekne Turumuza 
çıkıyoruz. Koylarda yüzme molaları  vererek denizin keyfini çıkarıyoruz. 
Tekne turu dönüşünde şehir merkezinde bulunan kaya mezarlarını 
ziyaret ediyoruz. Daha sonra serbest zaman veriyoruz sonrası otelimize 
dönüyoruz. Aksam yemeği ve geceleme FETHİYE

4.GÜN 14.09.2016  :  Sabah otelimizde alınan açık büfe kahvaltı sonrası 
Ölüdeniz’i doya doya göreceğimiz tekne turumuza başlıyoruz. Mavi 
Mağara, Kelebekler Vadisi, Akvaryum Koyu, Soğuksu Koyu, Gemiciler 
Adası ve Deve Adası’nı tekne ile geziyoruz ve koylarda denize giriyoruz. 
Gezi sonrasında otelimize dönüyoruz. Akşam yemeği ve konaklama. Arzu
eden misafirlerimiz için Bar Turu (Ekstra) FETHİYE

5.GÜN 15.09.2016 : Sabah otelimizde alınan açık büfe kahvaltı sonrası, 
Dalyan’a geçiyoruz. Karia Uygarlığı’nın önemli kentlerinden biri olan ve  
Kaunos Antik Kenti’ni içinde barındıran, bugün ise balık kapanlarıyla 
meşhur Dalyan Kasabasından Dalyan Tekne Turumuza  çıkıyoruz. 
Sazlıklar arasından geçerek M.Ö. 4. yy tarihlenen Dalyan’ın simgesi 
Kaunos Kral Kaya Mezarlarını görüyoruz. Caretta&Caretta 
Kaplumbağalarının Akdeniz’deki en önemli üreme alanı olan İztuzu 
Plajında ki yüzme molamızın ardından otelimize geri dönüyoruz. Aksam 
yemeği ve geceleme FETHİYE

6. GÜN 16.09.2016  : Sabah otelimizde alacağımız açık büfe kahvaltı 
sonrası, Sabah otelimizde alınan açık büfe kahvaltı sonrası, Eski bir rum 
köyü olan ve halen terk edilmiş durumda bulunan KAYAKÖY’ü ziyaret 
ediyoruz. Kayaköy gezimiz sonrasında TLOS ANTİK KENTİ gezimizi 
yaptıktan sonra YAKAPARK’a geçiyoruz. Burada alacağımız EKSTRA öğle 
yemeğinin ardından Eşen çayı üzerinde bulunan SAKLIKENT’e doğru yola
çıkıyoruz. Kanyon gezimizin ardından AFYON-KÜTAHYA-BİLECİK-
SAKARYA-KOCAELİ  güzergahını takiben İstanbul’a doğru yola çıkıyoruz.



ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER
*4 Gece Yarım Pansiyon Konaklama 
* Lüks Araçlar İle Ulaşım
* Rehberlik Hizmetleri
* Programda belirtilen tüm çevre gezileri 
* Araç içi İkramları 
* 3 Tekne Turu
* Açık Büfe 4 Sabah Kahvaltısı
* Açık Büfe 4 Akşam Yemeği 
* 1618 Nolu Turizm Kanununa Göre Zorunlu Seyahat Sigortası

 ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 
* Kekova Tekne Gezisi 
* Teknede alınan öğle yemekleri
* Araç içi ve alan profesyonel rehberlik hizmetleri 
* Bireysel Mali Mesuliyet ve Sağlık Sigortası
* Son gün  öğlen yemeği
 * Tüm Yemeklerde Alınan İçecekler
 * Tüm Özel Harcamalar 
 * Ekstra Belirtilen Tüm Organizasyonlar

ÖNEMLİ BİLGİLER 
Gezi Süresi 4 Gece5 Gün olup 4 gece otel konaklamalıdır. Rehberimiz 
programı tamamen gerçekleştirmek kaydı ile programın seyrinde 
değişiklik yapabilir. Turlarımız otel, ulaşım, tur programı ve rehberlik 
hizmetleri ile bir bütündür ayrı ayrı düşünülemez. 0-6 Yaş çocuklarda otel
konaklamasında yatak verilmeyebilir. Rezervasyon esnasında koltuk sözü 
verilemez. Konaklama bölgelerinde ve otellerinde yoğunluğa bağlı olarak
değişiklik yapılabilir. Hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan turlarda  
PAYTUR  TURİZM’in sorumluluğu yoktur. Yeterli sayıda çoğunluk 
olmadığında tur ileri bir tarihe ertelenir. Böyle bir durumda PAYTUR  
TURİZM misafirlerine 2 (iki) gün öncesinden bizzat haber vermekle 
yükümlüdür.
Turlarımız, Tura kayıt yaptıran kişi sayısına göre; 10-15 kişi arası özel 
dizayn minibüsle, 15-29 kişi arası lüks küçük otobüs (midibas), 29 kişi 



üzeri ise 46 veya 55 kişilik özel Turizm araçlarıyla yapılacaktır. Büyük araç 
garantisi verilmez. Turlarımızda; cam kenarı veya koridor, ön veya arka 
koltuk garantisi verilmez. Koltuk numaraları kayıt sırasına göre verilir.

1618 NOLU ZORUNLU SEYAHAT SIGORTASI KAPSAMI
Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle satın alınan paket tur 
hizmetinin verilememesi halini kapsar. Sağlık sigortası değildir, tedavi 
masraflarını karşılamaz. (Bireysel Mali Mesuliyet ve Sağlık Sigortası  
misafire ait   özel harcamadır)

TAVSİYELER
Birinci gün  gezimiz otele giriş yapılmadan  başlayacağından yüzme için 
gerekli kıyafetlerinizi  lütfen ayrı bir şekilde hazırlayınız


