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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. 
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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.
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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  
Bodrum’dan, Ege’nin bir uzantısı olan ve denizin en olağanüstü tonlarını göreceğiniz 

Gökova Körfezi’ne doğru ayrılış. Sayısız ufak koyları ve limanlarıyla bu sert kıyı hattının 

arka planını çam ağaçlarıyla kaplı tepeler ve dağlar oluşturur. 

Gökova Körfezi’nin büyük adalarından biri Orak Adası yakınında demirleyeceğiz. 

Kıyılarından açığa doğru baktığınızda mavinin çeşitli tonlarıyla karşılaşacağınız bu 

ada, zengin deniz yaşamı ve kristal netliğinde deniziyle meşhurdur. Denizin dibini 

keşfetmek için ideal bir koydur. 

Ardından, Kıran Dağlarının eteklerinde bir tablo güzelliğindeki balıkçı köyü 

Çökertme’ye geçeceğiz. Burada köyün, bir kısmı keçi patikası olan virajlı yollarında 

zevkli bir yürüyüş yapma fırsatı yakalayacağız. 

(İsteğe bağlı): Kısa güney rüzgarı bizi ilginç Ören köyüne getirecek. Deniz durgun 

olduğu takdirde, mendireğe demirleyeceğiz ve buradan, ya yaklaşık 1,5 kilometrelik 

mesafeyi yürüyerek ya da bir minibüsle eski köye gidebilirsiniz. Bu köyde antik 

Keramos kentinin kalıntıları arasında yaşayan köylülerle karşılaşacaksınız. Her 

noktayı keşfetmeye kalkıştığınızda eninde sonunda süslü şekilde oyulmuş bir 

tapınak kapısı (şimdi bir ahırın duvarı), bir bahçenin tabanında net şekilde görünen 

freskiyle bir Bizans kilisesinin kalıntıları ve bir Roma hamam kompleksinden geride 

kalanlarla karşılaşacaksınız. 

3. GÜN – PAZARTESİ
Mark Antony’nin Mısır Kraliçesi Cleopatra için inşa ettirdiği klasik dönem aşk 

yuvası Cleopatra Adası’na doğru devam edeceğiz. Burada Türkiye’nin en nefes 

kesici kumsallarından birinde geniş bir şekilde çevreye yayılmış arkeolojik 

kalıntılarla karşılaşacağız. 

(İsteğe bağlı): Kleopatra’nın Adası kalıntıların bulunduğu kumsalı, altın sarısı kumu 

ve kristal netliğinde deniziyle bir açık hava müzesi gibidir. İç kısımda Hıristiyanların 

daha sonra bir kiliseye dönüştürdüğü Dor tarzı bir tapınak, Roma öncesi 

dönemi anımsatan 1500 kişilik bir anfitiyatro, kubbeli çatılarıyla küçük binalar, 

iç kısımları kırmızıya boyanmış sarnıçlar ve tünellerle karşılaşacaksınız. Çevrede 

parçalanmış sütunlar, sütun başlıkları ve resimler ve kabartmalarla süslenmiş 

taşlar  bulunmaktadır. Sayısız şövalye arması adanın Rodos Şövalyeleri tarafından 

kullanıldığına işaret etmektedir. Efsaneye göre, Kleopatra kumsalının kumunu, 

Mark Anthony Kleopatra için Kuzey Afrika’nın çöllerinden getirmiştir. Yasalar bu 

kumu adadan çıkarmayı yasaklamaktadır.  
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4. GÜN – SALI
Ayrılıp adanın güneybatı kıyısını izleyerek yol aldığımızda, ormanların nasıl koylardan 

uzanan ufak ve derin büklere dönüşerek sahillerle kucaklaştığını göreceksiniz. Bu 

sert kıyı hattı Altmış Altı Bük Körfezi olarak bilinir. Öğleden sonra her yanı yemyeşil 

İngiliz Limanı’na gireceğiz. Bu liman adını II. Dünya Savaşı sırasında İngiliz torpido 

gemilerinin bu koyda saklanmasından almıştır. Bu limanın ardından bu körfezin en 

güzel demirleme yerlerinden biri kabul edilen Çatı Lagünü’ne yollanacağız.

5. GÜN – ÇARŞAMBA
Ormanın deniz kıyısına kadar geldiği Löngöz Koyu’na doğru yola çıkacağız. Bu koyda 

çok güzel yürüyüş seçenekleri mevcuttur. Akşamın erken saatlerinde, mercanlarla 

dolu harika sualtı güzellikleriyle Yedi Adalar’a demirleyeceğiz. Burada koyun ılık 

sularında yüzme fırsatınız olacak. 

6. GÜN – PERŞEMBE 

Datça Yarımadası’nın ucuna, Ege Denizi ile Akdeniz’in birbiriyle buluştuğu 

noktaya doğru gideceğiz. Karya kenti Knidos buradadır. Knidos’u Strabon, “en 

güzel tanrıça olan Afrodit için, en güzel yarımadalardan biri üzerinde inşa edilmiş 

bir kent” olarak tanımlar.

(İsteğe bağlı): Antikçağda burada bulunan Afrodit kültüyle meşhur olan bu Dor kenti 

Datça Yarımadası’nın ucunda antik kentin akropolisine doğru yükselen yamaçların 

üzerinde kurulmuştur. Yarımadanın ucunda her iki yanında birer liman bulunan 

bu yerleşim Arkaik, Klasik, Helenistik ve Roma dönemlerinde gelişmiştir. Burası 

1857’de C. T. Newton ve 1967’den itibaren de Iris Love tarafından kazılmıştır. M.Ö. 

4. yüzyılda bir sanat ve kültür merkezi olarak meşhur olan Knidos, Batı Anadolu’daki 

altı Dor kolonisinden biri olarak Halikarnassos’la aynı zamanda kurulmuştur. Bu 

süre boyunca saf Yunan karakterini korumuş olduğu görülmektedir. Bu şüphesiz 

iç kesimlerle çok az teması olan denizci bir kent olmuş olmasıyla ilgilidir. Kent, 

Anadolu’nun bu en uç köşesinde iyi bir limanın Ege – Doğu Akdeniz gemi yollarında 

popüler bir durak noktası olacağı düşünülerek M.Ö. 360’da yarımadanın rüzgarlı 

ucunda yeniden kurulmuştur. Yeni yerdeki kayalık adanın bir dolgu yolla ana karayla 

birleştirilmesiyle yarımadanın her iki yanında, Ege ve Akdeniz taraflarında olmak 

üzere derin birer liman oluşturulmuştur. Ada kısmında evlerin bulunduğu bir kısım 

ve kara tarafında da katlar şeklinde yükselen bir dizi sütunlu yol bulunmaktadır. İki 
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büyük tiyatro, bir Odeon ve üç tapınak, terk edilmiş yalçın kayalıkların ortasında 

bir zamanlar çarpıcı bir görüntü sunmuş bir yapı kompleksini tamamlamaktadır. 

Aşk tanrıçası Afrodit’e adanmış dairesel bir tapınağın kalıntıları bu iki limanın 

kalıntılarına bakmaktadır: Kemerli yol kalp şeklindeki beyaz mermer sütunlardan 

yapılmıştır. Praksiteles’in efsanevi Afrodit heykeli (rivayete göre antikçağın en 

güzel yontularından biri) bir zamanlar bu tapınağı süslemiştir. Knidos, antikçağ 

Yunanistan’ının en güzel kentlerinden biri olarak ün yapmıştır.   

Bu akşam yüksek dağlar ve ormanlarla çevrili sesiz Mersincik Koyu’na demirleyeceğiz. 

Koyun duru suları ve antikçağ kenti Knidos’a yakınlığı burayı gece kalmak için tercih 

edilen bir yer yapmaktadır. 

7. GÜN – CUMA
Bu sabah Gökova’yı enlemesine geçerek çam ağaçlarıyla kaplı Kisebükü Koyu’na 

demirleyeceğiz. Sabah saatlerinin sakinliğinden yararlanarak Gökova kıyısı boyunca 

yol alacağız. Karaada’da mola vereceğiz. Öğleden sonranın geç saatlerinde Bodrum 

Limanı’na veya devam edip gece için çekici Ada Boğazı Koyu’na demirleyeceğiz. 

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

nefis yemek deneyimleri yıl boyunca birçok kişiyi hareketli 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): Karada sıcak suyu ve çamur banyosuyla meşhurdur. Adanın çevresinde 

yürüyüş yapıp termal sülfür banyosunda yüzebilirsiniz; su sıcaklığı uygundur. 

(İsteğe bağlı): Bu öğleden sonra, içinde Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nin de 

bulunduğu 15. yüzyıl Haçlı kalesini ziyaret edebilirsiniz. Müze sergileri arasında 

Türkiye’de çıkartılmış antikçağ gemi kalıntıları ve bir Karya prensesinin Büyük 

İskender zamanına giden mezarının bozulmamış kalıntıları vardır. 
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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.) 

Ege’nin berrak sularında sevdiklerinizle 
birlikte kendinizi denizin ritmine bırakarak, 
yeniden canlanarak, villa ya da hotel tatilinde 
bulamayacagınız luksu teknelerimizde yasayın.

• 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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