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TÜRK EGE KIYILARINDA BUTİK TARZI SEYİR
Gulet yatıyla deniz turu Bodrum’un Ege kıyılarını ve seçtiğiniz güzergaha bağlı 

olarak yakındaki Yunan adalarını ziyaret etmenin oldukça basit mükemmel bir 

yoludur. Bagaj taşımadan, zamana bağlı kalmadan çok daha fazla güzel ve tarihi 

bölgenin otantik deneyim, çarpıcı manzara ve eşsiz cazibesini yaşamak demektir. 

Koydan koya geçerken, en tenha koyların bir kısmında demirleyebilir, insanların 

güneş batımında ayrılmak zorunda oldukları bu koyları Gulet yatta, ayrılmak 

zorunda kalmadan çok daha derinden hissedebilirsiniz. Biz size koydan koya 

geçmenin, tarihsel yerleri, ufacık liman köylerini, dokunulmamış kumsal ve koyları 

keşfetmenin  butik versiyonunu ve özel kamaranızın ferah konforu içinde kendinizi 

evinizde hissederken, harika etkinliklerden bir seçenek listesi sunuyoruz. Teknede 

diğer ziyaretçi dostlarınızla zaman geçirmenin, geniş salonlar ile güvertenin, ilgili 

ve profesyonel mürettebatın ve her gün kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinin birer 

ziyafete dönüşmesinin keyfini çıkartacaksınız.   

Bodrum’da başlayıp biten bu güzergah 

Gökova Körfezi’nin bozulmamış adalar ve 

birçok izole koylarını ve bu koyların kıyı şeridi 

boyunca saçılmış nefes kesen güzelliği sergiler. 

Bodrum’dan çıkıp deniz yaşamı ve inanılmaz 

suları ile ünlü demirleme yerleri ve gizli kalmış 

balıkçı köyleri, birçok yürüyüş imkanları olan 

dikkat çekici ve atmosferik antik siteleri ve 

henüz keşfedilmemiş Gökova Körfezi'nde güzel 

koyları ziyaret edeceksiniz. Bu, rahatlatıcı, 

zengin seyir deneyimi yaşatan turu Bodrum'un 

hareketli tarihsel limanında sonlandırmadan 

önce Kisebükü koyuna uğrayacaksınız.
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LÜKS KABIN TURU
Teknede her sabah, Ege’nin ılık erken yaz güneşi ve kristal berraklığındaki denizine 

uyanacak, deniz yaşamının ritmiyle rahatlayacak ve adalar arasında pek keyifli 

seyirler yaşayacaksınız. Tablo misali kasaba ve limanları keşfedecek, butiklerden 

alışveriş yapacak, harika aşçılık ürünleri tadacak ve dünyanın bu kısmının kendine 

özel atmosferini yaşayacaksınız. Tekne üzerindeyken zamanınızı rahatlayarak, kitap 

okuyarak, demir alıp keyfinizin istediği zaman yüzebileceğiniz kristal berraklığın-

daki suları keşfederek veya arkadaşlarınız veya diğer gruplarla yemek yiyerek, her 

zaman mükemmel ve konuksever mürettebatımızın ilgisi altında geçireceksiniz.

Kabin Turu size, sadece özel bir lüks kabin kiralama değil ayrıca 5 yıldız konfor ve lüks 

olanaklara sahip benzeri olmayan bir tatil deneyimi sunuyor. Bu tatil seçeneği tek 

kişi, çiftler yada küçük gruplar için idealdir. 8 yaşından büyük çocuklara açıktır. Tüm 

uluslararası grublara özel tasarlanmış bir programın tadını çıkarma, benzer deneyim ve 

düşünen gezginleri, yaş gruplarını biraraya getirip tam anlamıyla size Türkiye’in Ege su-

larında, dünyanın ziyaret edilebilecek en güzel yerlerini özgürce keşfetme fırsatı sunar. 

Şahsa ait özel tasarım ürünü yatlarımız 4 ile 8 kamaralıdır; Maksimum kapasitesi 17 

yolcu olan en yeni yapılmış guletimiz Flaş VII’dir. Turunuz sırasında teknenin pro-

fesyonel ve cana yakın mürettebatı kusursuz bir hizmet ve deneyimli bir denizcilik 

sağlayacaktır. Yatın şefi sizin ağız tadınıza uygun zarif yemekler hazırlayacaktır. Tur 

rotanıza göre istediğiniz yerleri ziyaret edebilir ve esnek davranabilirsiniz. Ayrıca 

teknede extra yoga seansları, yemek dersleri, yürüyüşler, rehberli turlar gibi  etkin-

likler ve yaratıcı kara turları sunmakta, özel restoran tavsiyelerinde bulunmaktayız. 

GULET YATIMIZIN ÖZELLİKLERİ
 › 5 yıldız lüksü standartları

 › Yaratıcı ve konuklara göre hazırlanmış programlar

 › Aşçı da dahil üniformalı, İngilizce konuşan mürettebat

 › Konuklarımızın arzuları doğrultusunda yelken kullanımı

 › Her yerde ayarlanabilir a/c

 › 2 jeneratör ve invertör

 › Sifonlu tuvalet ve kapalı duşuyla kamaraya dahil banyo

 › Ferah kamaralar

 › Düz ekran TV, DVD bağlantısı ve film koleksiyonu

 › Ücretsiz kablosuz internet

 › Uydu anteni

 › Stereo sistemi / iPOD bağlantısı

 › Ortopedik yatak ve yastıklar

 › %100 ince pamuklu yatak takımı ve yumuşak havlular

 › H/P motorlu Zodiak bot, su kayağı, wakeboard ve ringo

 › Kano, paddle board

 › Yetişkinler ve çocuklar için dalma ekipmanı
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1. GÜN CUMARTESI | BODRUM
Öğleden sonra hayat dolu tarihi Bodrum limanına transfer ve lüks yelkenli yatınıza 

yerleşme. Kaptanınız ve mürettebat sizi karşılamak için teknede bekliyor olacaklar. 

İlk geceyi Bodrum limanında veya yakın bir koyda geçireceksiniz. 

2. GÜN PAZAR | ÇATI
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.

Sonraki yerimiz günün geri kalanını geçireceğimiz ve yıldızların altında uyuyacağınız 

Çatı limanıdır. Çatı limanı körfezin yüzmek için harika çam ağaçları ile çevrili en 

güzel doğal limanı olup, çam ormanları arasında yürüyüş yapılabilen koyudur. 

3. GÜN PAZARTESI | 7 ADALAR | KUFRE
Kahvaltıdan sonra Çatı limanından ayrılıp kendinizi 7 Adalar’ın kıyıya çok yakın 

6 büyük ve birçok küçük adadan oluşan adalar zincirini keşfetmeye bırakın. Her 

adanın kendine özel doğal güzelliği, özel plajları, çam ağaçları, antik çağlardan 

beri reçineleri tütsü ve parfüm yapımında kullanılan bu bölgeye özel Sorax adı 

verilen Sığla ağaçları vardır. Yerli halk tıbbi amaçlar için kullanılmak üzere bu Sığla 

ağaçlarından reçine toplarlar. 2006 yılında Amerikan Kimya Birliği toplantısında 

kimyagerler, Sığla ağacı meyve tohumlarındaki asitin Kuş Gribi ile mücadelede ana 

antiviral üretimi için faydalı asit içeren kanıtlar bulunduğunu bildirdiler. 

Bu bölgede yüzme, kayak ve dalış keyfini tadacağınız birçok tenha plaj ve koy 

vardır. Yedi Adalar bölgesinde son durağımız Küfre Koyu olacak.

4. GÜN SALI | SEDIR ADASI | INGILIZ LIMANI
Mark Antony’nin Mısır Kraliçesi Kleopatra için inşa ettirdiği klasik dönem aşk 

yuvası Kleopatra 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 
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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 getirtmiştir. 

Yasalar bu kumu adadan çıkarmayı yasaklamaktadır.  

Adadan ayrılıp 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. 

5. GÜN ÇARŞAMBA | LÖNGÖZ KOYU | BALLISU | TUZLA
Ormanın deniz kıyısına kadar geldiği Löngöz Koyu’na doğru yola çıkacağız. Bu 

koy çok güzel yürüyüş seçenekleri sunmaktadır. Ballısu’da yüzme için verdiğimiz 

birkaç moladan sonra akşamın ilk saatlerinde geceleme için demirleyeceğimiz 

Tuzla’ya geleceğiz.

Ballısu ('ballı su' anlamına gelir) uzaktan nefesinizi kesecek inanılmaz doğal güzelliğe 

sahip bir başka yerdir.

6. GÜN PERŞEMBE | ÇÖKERTME
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.

7. GÜN CUMA | KISEBÜKÜ | BODRUM
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 
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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. 

8. GÜN CUMARTESI
Kahvaltıdan sonra Bodrum’da çıkış. Istanbul’a uçuş için Bodrum Havaalanına veya 

bir sonraki durak yerinize transfer.  

En yakınınız ve en sevdiğinizle birlikte bu hep 

hayal ettiğiniz tekne turuyla denize açı lın, deniz 

yaşamının sakin ri tminde rahatlayın, Ege’nin kristal 

berraklığındaki sularında yeniden canlanın ve 

normal v i lla veya tati l köyü tati linde yakalanması 

zor lüksün tadını çıkarın. 

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

• İlk günkü Bodrum havaalanından transfer dahildir. Son günkü havaalanına 
veya başka bir yere transfer ek ücrete tabidir.

• Bira, şarap ve meşrubat dahildir. Tekne barından alınacak içkiler cüzi fiyatlarla 
sunulmaktadır.

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

• Hava şartlarına bağlı olarak rota değişikliklerine kaptan karar verecektir. 
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