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GULETİNİZ:  Harika Ege ve Akdeniz sahillerinin keyfini egzotik sert maun ve 

tik ağaçlarından yapılmış bu harika yatın üzerinde çıkarabilirsiniz. Bu zarif yatın 

antikçağdan gelen tasarımına, günümüzün konfor ve zevklerini tatmin etmek için 

içme ve yeme alanları içeren ferah güverteler, klima, son teknoloji ürünü seyir aletleri 

ve eğlence imkânları eklenmiştir. Zekice hazırlanmış iç tasarım yüksek tavanları ve 

geniş koridorlarıyla lüks bir yaşam alanı sunar. Ferah salon çeşitli içeceklerin (sembolik 

fiyatlarla) sunulduğu bir bar ve geniş bir masayı çevreleyen gösterişli minderlerden 

oluşan romantik bir oturma alanı içerir. Büyük boy yataklarıyla geniş kamaralar maun 

duvarlarla vurgulanmıştır. Her biri okuma ışıkları, eşya koymak için bol miktarda 

bölme, klima ve kapalı duş ve makyaj masası olan özel bir banyoyla donatılmıştır. 

Kaptan, aşçı, usta gemici ve gemici(ler)den oluşan, yolcular ve yatla ilgilenen üç 

ile beş kişi arasındaki mürettebat deneyim dolu ve profesyonel bir hizmet sunar. 

Sorumlulukları tekneyle ilgili tüm faaliyetler, yelkenle seyir, yemekleri hazırlama, 

temizlik ve tekne üzerinde yemek, içki ve atıştırmalıkların sunulmasını kapsar. 

Lüks yemeklerden yerel spesiyalitelere uzanan uzmanlığıyla becerikli aşçınız, tam 

donanımlı mutfağından zengin ve insanın ağzının suyunu akıtan bir menü sunar. 

Gulette yemek deneyimi son derece lezzetli ve yaratıcıdır. Deniz ürünleri Akdeniz 

usulünce hazırlanır, organik taze ot ve sebzeler ve mevsim meyveleri basit bir 

atıştırmalığı bile bir lezzet deneyimine dönüştürür.

Yelken seyri, su kayağı, maske ve şnorkelle dalış, kano, balık yakalama ve tavla, 

dama veya iskambil kâğıdı oyunları yatınızda mevcut olan faaliyetlerin sadece bir 

kısmıdır. Kaptanınız her gün sahile, doğa yürüyüşü yapma, çevreyi görme, alışveriş, 

yeme-içme, gece yaşamının tadını çıkarma ve elbette arkeolojik alanları görme 

amaçlı ziyaretler düzenleyecektir. Önünüzdeki yedi günü sakin yelken seyirleri, 

güneşlenme, yüzme ve alışverişle geçirin, tüm bu süre boyunca 3000 yıllık antikçağ 

tarihinin içine “dalın”.

İlk geceyi Bodrum limanında veya yakın bir koyda geçireceksiniz.

KALKIŞ VE BİTİŞ BODRUM 
(BODRUM-KOS-KALİMNOS-LEROS-PATMOS-GÜMÜŞLÜK-BODRUM)

Patmos yakınında ıssız bir koyda M/S Nikola
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1. GÜN - CUMARTESİ
Öğleden sonra hayat dolu tarihi Bodrum limanına transfer ve lüks yelkenli yatınıza 

yerleşme. (Havaalanına transfer ek ücrete tabidir) Kaptanınız ve mürettebat sizi 

karşılamak için teknede bekliyor olacaklar. 

2. GÜN - PAZAR   
Bugün erkenden Kos Limanı’na geçerek Sen Jan Şövalyeleri’nin kalesinin yanına 

demirleyeceğiz. Palmiye ağaçlarının eşlik ettiği arnavut kaldırımı yollar, yeşillik 

alanlar ve tarihsel anıtlar ve elbette eski kentin alışveriş merkezi her yönden 

yürüme mesafesindedir.

3. GÜN – PAZARTESİ 
Yunan Adası Kalimnos’a giderek adanın doğu tarafındaki gizli yamaç limanı 

Vathi’ye demirleyeceğiz. Burada teknenize yürüme mesafesinde olan, erken Bizans 

döneminden günümüze bir dizi kilise kalıntısıyla karşılaşacaksınız. Oniki Adalar’ın 

nispeten ufak ve önemsiz bir üyesi olan Kalimnos (büyük ölçüde Kos’un parçası 

olmuştur) bölgenin tarihinde, 1930’lardaki İtalyan işgaline gösterdiği şiddetli 

tepkinin dışında ufak bir rol oynamıştır. Bununla beraber, tarihi Truva Savaşı’na 

kadar gider ve sırasıyla Halaikarnasos’un Kraliçe Artemis’i, Delos Birliği, Sen Jan 

Şövalyeleri ve Türklerin egemenliği altında bulunmuştur. Kalimnos’un çekiciliği 

öncelikle harika yüzme fırsatı, muhteşem kayalıklar ve sessizlik sunması, kişiyi 

kendisiyle baş başa bırakmasıdır. 

(İsteğe bağlı):  Vathi Taverna’sında içki ve ızgara kalamar, balık köftesi ve sarımsaklı 

karides gibi sıcak atıştırmalıkların eşliğinde eğlenebilirsiniz.

4. GÜN – SALI
Bugün Leros Adası’na doğru devam edeceğiz ve Leros’ta şirin Aya Marina 

köyünün limanına demirleyeceğiz; yanı başımızda muhteşem bir haçlı kalesi 

yükseliyor olacak. Leros’un tarihi nispeten olağandışıdır; Oniki Adaları’nın diğer 

üyelerinin aksine Leros bir Dor adası olup daha sonra İyonların tarafına geçmiştir 

(Halikarnasos gibi). Gerçekten de MÖ 5. yüzyılda Miletos’un bir yerleşim 

birimiydi (dolayısıyla tarihi, Didyma’nın da müttefiki olduğu bu kentinkiyle 

bağlantılıdır). Leros dikkat çeken bazı önemli şahsiyetler yetiştirmiştir ve askeri 

geçmişi boyunca olağandışı derin koyları büyük ilgi görmüştür. Ortaçağ boyunca 

Sen Jan Şövalyeleri’nin işgali altında ve stratejik üssü olarak kalmıştır. Neo-

klasik binaları ve hoş köy ortamıyla Aya Marina ve yakınındaki Platanos (yarım 

kilometre mesafede) kasabaları ilgi odağıdır. Şövalyelerin, içinde bir 14. yüzyıl 

kilisesi bulunan etkileyici “Kastro” kalesi bunların üzerinden yükselir.   
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5. GÜN – ÇARŞAMBA
Patmos’a geçeceğiz ve yanı başımızda yükselecek olan etkileyici Aziz İoannes 

Manastırı ve ortaçağ kalesiyle ana limanı Skala’ya demirleyeceğiz. Roma 

İmparatorluğu zamanında sürgün adası olan Patmos, Aziz Yuhanna’nın (İoannes) 

sürgün edildiği yer olma şansını yakaladığında meşhur olmuştur. Burada iki yıl 

kalmış ve “çeşitli görüntülerin etkisi altında” Apokalips Vahiy Kitabı’nı yazmıştır. 

Patmos bunun sonucu olarak bir hac yerine dönüşmüş ve 1088’de bugün hâlâ 

ayakta olan Aziz İoannes Manastırı’ı inşa edilmiştir.

(İsteğe bağlı): : Zamanınızın büyük kısmını Chora’daki müstahkem Sen Jan 

Manastırı’nın (Skala’dan taksiyle 2 km mesafede) çeşitli yanları alacaktır. Buna 

tahkimatlar, etkileyici ikonastasisiyle Kurucu Şapeli (19. yy), 12. yüzyıl freskleriyle 

Theotokos Şapeli, yemekhanesi, hazine dairesi ve Yunanistan’da Athos Dağı’nın 

dışındaki en önemli “manastır koleksiyonu” da dahildir. Bunlara ek olarak, antik 

akropolis ile kent surlarına ve Panayia Koumna bölgesine (manastıra bağlı bir 

grup bahçeli hücre) yürüyüşler yapabilirsiniz ve ayrıca, arzuluyorsanız Chora’ya 

giderken Aziz Yuhanna’nın müridine Vahiy’i yazdırdığı Azize Anna Mağarası’nı 

ziyaret edebilirsiniz.   

((İsteğe bağlı): Eğer Yunan mutfağından aperatifler veya soğuk bir şeyler içmek 

istiyorsanız harika manzarasıyla Chora’daki Vangelis Restoran’ı tavsiye edebiliriz. 

6. GÜN – PERŞEMBE
Bugünü Patmos’un harikulade ve sessiz koylarında dolaşarak geçirecek ve 

Turgutreis gümrüğünden geçip kuzey Gümüşlük’e geçecek ve akşam için 

bir tabloyu andıran Gümüşlük Koyu’nda demirleyeceğiz. Gümüşlük Bodrum 

Yarımadası’nın ucunda ufacık bir köydür ve ufak Tavşan Adası’nın ayırdığı 

birbirine bitişik iki koyu bulunmaktadır (deniz seviyesi düştüğünde adaya 

yürüyebilirsiniz). Gümüşlük antikçağ Mindos kentinin limanı olup Bodrum 

bölgesinin en eski yerleşimlerinden biridir. Tavşan Adası’nı anakarayla birleştiren 

antik limanın kalıntılarını hâlâ görmek mümkündür. Denizi ve balıkları meşhurdur. 

Gümüşlük’te yemyeşil doğanın ortasında güneşin batışını seyretmek büyüleyici 

bir deneyimdir.

(İsteğe bağlı): Gümüşlük doğrudan deniz üzerindeki deniz ürünü ve balık 

restoranlarıyla meşhurdur. Lezzetli yemekleri ve yüksek hizmet kalitesiyle Ali Rıza 

Restoran’ı tavsiye ediyoruz.  
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7. GÜN – CUMA: 
Son günü Bodrum civarında seyir yaparak, yüzerek ve deniz altının keyfini çıkararak 

geçireceğiz. 

Yumuşak iklimi, uluslararası marinaları, zarif butikleri, şık kafe ve gece kulüpleri ve 

nefis yemek deneyimleri yıl boyunca birçok kişiyi canlı Bodrum Limanı’na çeker. 15. 

yüzyıl  Haçlı Kalesi, Sualtı Arkeoloji Müzesi, Halikarnassos’un Antikçağ dünyasının 

yedi harikasından biri olan Mausolos Anıtı Bodrum’a ayrıca tarihsel bir boyut da katar.

(İsteğe bağlı): Bu öğleden sonra, Türkiye sahillerinde bulunmuş antikçağ gemi 

kalıntılarının sergilendiği Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ve Büyük İskender’in 

zamanından kalmış Karya Prensesi’nin mezarının kalıntılarının bulunduğu 15. yüzyıl 

Haçlı Kalesi’ni ziyaret edebilirsiniz.

8. GÜN – CUMARTESİ: 
Kahvaltıdan sonra Bodrum havaalanından İstanbul’a uçuş veya bir sonraki gideceğiniz 

yere transfer. (Havaalanına veya diğer yere transfer ek ücrete tabi olacaktır.)

• *Yunan Adaları liman ücretleri ek ücrete tabidir.

• Giriş ücretlerinin zorunlu olduğu veya rehber ve/veya minibüs hizmetlerine 
ihtiyaç duyulan isteğe bağlı turlar ek ücrete tabidir. 

• Yat dışındaki isteğe bağlı restoranlar fiyata dahil değildir ama tekne dışındaki 
yemekler günlük yemek fiyatlarından düşülecektir. 

• Kıyıdaki restoranlar için rezervasyon gerekmektedir.

• Havaalanına veya başka bir yere transfer ek ücrete tabidir.

• Tekne barından alınacak içkiler cüzi fiyatlarla sunulmaktadır. 

• 7 günlük tekne gezisinde başlangıç Cumartesi ve bitiş bir sonraki Cumartesi’dir.    
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