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ÖZEL GULET TURUNDA TEKNEDE YAŞAM
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 berraklığındaki
suları keşfederek veya arkadaşlarınız veya grubunuzla yemek yiyerek ve her zaman
mükemmel ve konuksever mürettebatımızın ilgisi altında geçireceksiniz.
Özel Tur size, kendinize özel bir lüks gulet kiralama ve sadece siz ve sizin grubunuz
için tasarlanmış bir programın tadını çıkarma fırsatı verir. Bu tam anlamıyla size
özel düzenlenmiş, esneklik, mahremiyet ve konfor sunan bir özel deniz tatili
seçeneğidir. Kendi ‘yüzen villanızı’ kiralayın ve yelken açıp Türkiye ve Yunanistan’ın
Ege sularında dünyanın ziyaret edilebilecek en güzel yerlerini özgürce keşfedin.

Özel gulet turları arkadaş grupları ve aileler için
harika olup tüm yaşlar için idealdir; bebekler
için konforlu ve emniyetli oldukları kadar yaşlı
konuklarımız da dahil olmak üzere tüm yaşlara da
uygundurlar. Tur programlarımız grubun ilgi alanları
göz önüne alınarak titizlikle planlanır. Becerikli
aşçımızın sunduğu yeme içme deneyimi, sizin
tatlarınıza, diyet gereklilikleriniz ve tercihlerinize
uygun yemekler şeklinde hazırlanır.
Şahsa ait ve özel tasarım ürünü yatlarımız 4 ile 8
kamaralıdır; Maksimum kapasitesi 17 yolcu olan
en yeni yapılmış guletimiz Flaş VII’dir. Turunuz
sırasında teknenin profesyonel ve cana yakın
mürettebatı kusursuz bir hizmet ve deneyimli bir
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denizcilik sağlayacaktır. İstediğiniz yer ve zamanda yemeklerinizi yerken, yatın şefi de
sizin ağız tadınıza uygun zarif yemekler hazırlayacaktır. Tur rotanız sizin isteklerinize
göre hazırlanacağından, istediğiniz yerleri ziyaret edebilir ve esnek davranabilirsiniz.
Ayrıca teknede yoga seansları, yemek dersleri, yürüyüşler, rehberli turlar gibi etkinlikler
ve yaratıcı kara turları sunmakta, özel restoran tavsiyelerinde bulunmaktayız.

GULET YATIMIZIN ÖZELLİKLERİ
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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
Yetişkinler ve çocuklar için dalma ve balık tutma ekipmanı
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Gümüşlük’ün antik limanının surlarından kalanlar, köyün kuzey ve batı yönlerindeki
dağlık burunun çevresinde dağınık bir şekilde görülebilir. Bugün bu kalıntılar
dalgıçları bir mıknatıs misali kendilerine çekmektedir. 2006’da yüz arkeolog burayı
kazmak için Gümüşlük’e gelmiş ve şu ana kadar daha başka surlar ve mozaikler
çıkarmışlardır. MÖ 44’de Brutus ile Cassius’un meşhur Julius Sezar’ı öldürdükten
sonra kaçtıkları bu yerdeki sualtı kalıntılarını keşfetmek için maske ve şnorkelinizi
getirmeyi unutmayın. Girişi koruyan Tavşan Adası’nın üzerinde, batık kentin bir
suruyla anakarayla birleşen ve ziyaretçilerin köy meydanından buraya gelmesine
izin veren adanın kendisine ait kalıntılar bulunmaktadır. Ada, Gümüşlük ve kumsalını
içeren harika bir manzara sunmaktadır.
Arkeolojik değerinden ötürü Gümüşlük kentleşmeden korunmuştur. Bu şu anlama
gelmektedir, burası, birçok tatil beldesinin aksine, dışarıya fazla açılmamıştır ve
dolayısıyla, bugün olduğu gibi gelecekte de izole, doğal ve büyüleyici şekilde

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.
Yıl boyu yumuşak iklimi, uluslararası marinaları, zarif butikleri, şık kafe ve gece
kulüpleri ve nefis yeme içme deneyimleri insanları hareketli Bodrum Limanı’na
çeker. Ayrıca 15. yüzyıl Haçlı Kalesi, dünya çapında Sualtı Arkeoloji Müzesi,
Halikarnassos’un Antikçağ dünyasının yedi harikasından biri olan Mausolos Anıtı
da bu tatil kasabasına tarihsel bir boyut katar.
İlk geceyi Bodrum limanında veya yakın bir koyda geçireceksiniz.

2. GÜN PAZAR | GÜMÜŞLÜK
Gümüşlük Bodrum Yarımadası’nın en batısında büyüleyici bir balıkçı koyu ve sahil
köyüdür. Bu huzur dolu yer Bodrum yarımadasının en eski yerleşimlerinden biridir.
Gümüşlük antikçağ Karya kenti Mindos’un bulunduğu yerdedir ve bu antik kentin
deniz kıyısındaki kısımları artık çoktan unutulmuş bir deprem sonucunda denizin
derinliklerine kaymıştır.

BODRUM EGE SAHİLLERİ VE YUNANİSTAN’IN KUZEY ON İKİ ADALARI

3. GÜN PAZARTESI | PATMOS
Turgutreis’te gümrükten geçerek Patmos’a doğru yola çıkacak ve ana limanı
Skala’ya demirleyeceğiz. Patmos’un nefes kesen manzarası ve özel atmosferi,
ilham veya sessiz bir yer arayanlar için ideal bir yer olmuştur. Ada, önemli Aziz
İoannes Manastırı ve ortaçağ kalesinin çevresinde kurulmuştur. Kale adanın
hemen hemen her yerinden gözükmekte olup Patmos’un tarihi ve ruhani yönünü
anımsatırcasına Khora’ya bakmaktadır. Aziz İoannes’in (Yuhanna) Vahiy Kitabı ile
Apokalips’i burada Patmos’ta yazdığı söylenmektedir. Manastırda harika freskler
ve ziyaret etmeye değecek bir müze bulunmaktadır. Daha ufak olan Apokalips
Manastır’ı Khora’dan aşağı giden yokuşun yarısındadır; İncil yazarının çevredeki
mağarada Tanrı’nın sesini duyduğuna inanılmaktadır.
kalacaktır. Büyüleyiciliği, yerlilerin deniz kıyısındaki bir düzine balık restoranı
arasından en sevdikleri restoranları seçtikleri gece saatlerinde daha da artmaktadır;
her bir restoran yerel yakalanmış balıklar, deniz ürünleri ve mezelerden ibaret geniş
seçenekler sunmaktadır. Gümüşlük’ün batı yönünde harika güneş batışları izleyebilir,
elinizde bir aperatifle rahatlarken tek silindirli balıkçı teknelerinin limana girerken
çıkardığı duygulandırıcı sesi dinleyebilirsiniz; kesinlikle kaçırılmaması gereken bir
zevk. Ayrıca köyün diğer uzak ucunda sevimli bir sessiz kumsal mevcuttur.

Patmos’ta görülecek diğer yerler arasında, nadir el yazmalarının, 2000 kitabın
ve 13000 belgenin bulunduğu bir kütüphane, Khora’da, harika 16. ve 18. yüzyıl
ikonalarıyla gerçek bir ada tapınağına örnek Zoodochos Pigi Manastırı ve güney
Khora’da, Patmos iğne işçiliği el sanatı okulu bulunan aktif bir manastır olan
Evaggelismos komünü vardır.
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4. GÜN SALI | LIPSI VE LEROS
Lipsi: Güneşe uyanacak, teknede keyifli bir kahvaltı yaptıktan sonra Lipsi’de
sabah keşfine çıkacaksınız. Muhtemelen yüzmek ve teknede rahatlamak için
sahil boyunca uzanan dokunulmamış koylar veya kumsallardan birine gideceğiz.
Bakir doğası, kristal netliğinde denizi, kumsalları ve rahatlatıcı atmosferiyle Lipsi
Adası, tam bir inziva ve mahremiyet arayan turistlerin uğrak yeridir. Birçok
kumsala sadece deniz yolu veya yürüyerek ulaşıldığından, burası doğacılar
ve yürüyüşçülerin sık ziyaret ettiği bir adadır. Adanın en yüksek noktasını bir
kale taçlandırmaktadır ve aşağıda serpiştirilmiş ufak tavernalar ve kafelerde,
geleneksel kekik balı, şarap, peynir ve üzüm gibi leziz ürünler bulacaksınız.

Manastırın çevresinde ortaya çıkmış Khora köyü buraya ilk yerleşenlerin Girit
tarzında inşa edilmiştir ve muhtemelen, özellikle geceleri, On İki Adaların en güzel
yeridir. Burada üç adet yel değirmeni, Skala Limanını ve adanın batı yönü boyunca
uzanan birçok kumsalı görebilirsiniz. Açık bir günde Lipsi Adası ile onun ötesindeki
Türk sahilini de görebilirsiniz. Patmos’un popüler bir seyahat noktası olarak ortaya
çıkmasına bu adanın kumsalları da yardımcı olmuştur. Daha tenha bir yer arayanlar
adanın çevresinde ve onu kuşatan adacıklarda bulunan birçok tenha kumsal ve
koya gidebilir. Buralara ancak denizden ulaşılabilir ki, bu da Gulet konuklarımız için
idealdir.! Patmos’un nispeten pahalı olduğu yönündeki ününe rağmen, konaklama
çoğu kez buna eş değildir; dolayısıyla, adayı lüks bir yatla ziyaret etmek hem adayı
keşfetmenizi hem de konfor içinde uyumanızı sağlayacaktır.
Her ne kadar Patmos geleneksel olarak dini bir hac noktasıysa da, bundan
daha farklı bir çeşitlilik de göstermektedir. Bu yüzden burada büyük tasarımcı
butikler, Yunan tarzı yerel mutfak, harika manzaralarıyla kafeler bulacaksınız ve
dahası, ada yemekten sonra kesinlikle uyumamakta, sabahın erken saatlerine
kadar sevimli bir eğlence sürmektedir.
Patmos Uluslararası Film Festivali bu yıl 21 – 27 Temmuz tarihleri arasındadır
ve Patmos Dini Müzik Festivali Ağustos’un sonu Eylül’ün başıdır. Bu ikincisi
Apokalips Manastırı’nın etkileyici alanında olup burada dünya çapı Bizans ve kilise
müziği sunumları (genellikle korolar halinde) yapılmaktadır ve son zamanlarda
popüler Yunan sanatçılarından seküler konserlere de yer verilmeye başlanmıştır.

Adada o kadar çok ufak kilise vardır ki, Lipsi’de her aileye bir kilise düştüğü
söylenmektedir. Panaghia tou Harou Kilisesi’nin, mimari açıdan yerel bir havası
vardır; bir Bizans kilisesini andırsa da, sade ve süssüz olup mütevazıdır. Henüz
burada herhangi bir kazı gerçekleştirilmemişse de, kilise MS 7. ve 8. yüzyıllar
arasında inşa edilmiştir. Burada bulunan, ellerinde haça gerilmiş İsa’yla birlikte
tasvir edilmiş kutsal Bakire (Meryem) ikonasının mucizevi güçleri olduğuna
inanılmaktadır. Kendine özgü kavramı ve bu temsilin ardındaki beceri bu ikonayı
aziz araştırmalarının en parlak anlarından biri yapmaktadır.
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Gelelim Lipsi’nin harika kumsallarına! Lientou diğerlerine açık ara en popüler
olandır ve kasabanın içindedir. Biraz daha dolaşarak denize doğru uzanan
enfes kum şeridi Kampos Platys Yaialos’u ve güneyde Leros Adası’na bakan
müstesna derecede çarpıcı Papandira kumsalını keşfedebilirsiniz. Chochlakoura
kumsalı çakılları, düz kayaları ve manzaralı mağaralarından dolayı sevilmektedir.
Tourkomnina, Xirokampos, Monodendri ve Kamares, hepsi vahşi güzellikleriyle
meşhur uzak kumsallardır; kesinlikle ziyaret edilmeyi hakketmektedirler.
Leros: Av Tanrıçası Diana’nın adası
ufak Leros Adası’na geçeceğiz. İnişli
çıkışlı yeşil tepeleri arasında sandviç
misali sıkışmış ufak verimli vadileri,
derin koyları ve güzel kumsallarıyla
göze çarpan bir adadır. Rüzgara bağlı
olarak, ya Agia Marina Limanı’nda
ya da daha gözden uzak Pandeli’de
demirleyeceğiz.
Pandeli, Leros’taki en eski balıkçı köyü
olup adanın, yemyeşil ağaçlarının
sunduğu büyüleyici manzaralar,
dik dağlar ve harika koylarla çevrili
en güzel noktasındadır; buranın
sakinlerinin büyük kısmı hâlâ
balıkçılıkla uğraşmaktadır.
Ufak
yerleşim doğal koyun çevresinde bir amfitiyatro misali kurulmuştur ve antika ve
el işleri satan eski geleneksel binalardaki çeşitli yerel dükkanların bulunduğu Agia
Marina’nın ilginç limanı Platanos’la birleşmektedir.Alinda kasabası da çekici çakıllı
plajı ve havalı plaj kulüpleriyle harika bir yerdir. Bu sahil kasabaları, neoklasik binaları
ve keyifli köy atmosferleriyle kültürel açıdan ilginç yerlerdir.
Leros’ta muhteşem bir haçlı kalesi veya bilinen ismiyle bir Kastro’su bulunmaktadır. Pandeli
ve Agia Marina köylerine bakan bir noktada, olağanüstü dağ ve deniz manzaralarına
bakan güçlü bir ortaçağ kalesidir. Her iki köyden de, zorlu olan bir tırmanışla ulaşılır ama
bir kez tepeye ulaşıldığında manzara harika olup aşağıya iniş keyiflidir.

Birçok Leros spesiyalitesinin sunulduğu zengin yeme içme mirasıyla ada, yemek
meraklıları için bir cennettir. En iyi yerel ve füzyon mutfağı bileşimlerini bulabilirsiniz;
örneğin, Panteli kumsalında deniz kıyısındaki El Greco Restoranı. Kesinlikle tuna
carpaccio veya yumuşak keçi peyniriyle doldurulmuş yufka ekmeğini denemelisiniz.
Yunanca ‘Geleneksel’ anlamına gelen To Paradosiako adındaki pastane-kafe, Agia
Marina limanında sevimli bir ortamda bulabileceğiniz en lezzetli ve yaratıcı tatlıları
sunmaktadır. Çağdaş ve çeşnilendirilmiş geleneksel tatlarıyla seçim yapmakta
zorluk çekeceksiniz.
Akşam yemeğinden sonra Leros’un, yerel buzuki ve çağdaş müzikler sunan, sıcak
konukseverlikleri ve keyifli ortamlarıyla bar ve gece kulüpleri canlanır ve bu konuda
en iyi yerler Panteli ve Agia Marina’dır.

5. GÜN ÇARŞAMBA | TELENDOS VE KALIMNOS
Kalimnos’ta yatınız Massouri Körfezi’ne demirleyecek. Buradan bir geleneksel
‘pat-pat’ teknesiyle yakındaki Telendos adacığına geçebileceksiniz. Telendos,
Kalimnos’tan 700 metre mesafededir. MS 535’te bir deprem ayırana kadar bu
ufak ada Kalimnos’un bir parçasıymış. Yolların ve arabaların olmadığı, sıcak
ve hakiki Yunan konukseverliğiyle sessiz, şirin bir adadır. Yalçın Kalimnos’un
harika manzarasına bakan tavernalar sahil kıyısında bir şerit şeklinde sıralanmıştır.
Ufak köyün taşla kaplanmış gölgeli ana caddesi sizi kısa bir yürüyüşle adanın batı
tarafında bir çift sevimli kumsala ulaştırır.
Kalabalıklardan uzak Telendos, sessiz bir zaman geçirmek için harika bir yer olduğu
gibi, kaya tırmanışı için de gözde bir noktadır. Gününüzü tembel tembel güneşin
altında geçirecek, ılgın ağaçlarının gölgesinde yürüyecek ve adanın çevresindeki
birçok sessiz koydan birine demirlemiş gulet yatınızdan kristal berraklığındaki
denizde yüzecek veya maske ve şnorkelle sualtı güzelliklerinin tadını çıkaracaksınız.
Telendos’da On the Rock işletmesi, taze yakalanmış balık, ahtapot ve musakka
da dahil olmak üzere inanılmaz lezzetlerde seçme Yunan yemekleri sunmaktadır;
deniz ürünleri, deniz kıyısındaki bu harika noktada çok daha lezzetlidir. Kokteyller
ve Yunan biralarından ibaret geniş menüsünden bazı seçenekler denemeyi ihmal
etmeyiniz.
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Agios Savvas Manastırı Pothia’ya yukarıdan bakan bir tepededir. Adanın koruyucu
azizi Agios Savvas’a adanmış bu sevimli taş kilisenin kırmızı kiremitli bir çatısı ve yeni
restore edilmiş zarif freskleri vardır. Konumu kasabanın harika görüntülerini sunar,
limana ve ardındaki deniz manzarasına yukarıdan bakar. Harikulade Agioi Pantes
Manastırı da hemen yakındadır ve hâlâ yaşlı rahibeler barındırmaktadır. Bu genelde
mahrem yerleri ziyaret etmek için kadınlara uzun etekler ve şallar sağlanmaktadır ve
şirin bahçeleri ve ayrıca da mutfak ve uyuma mekanlarını da görebilirsiniz. Manastıra
çıkış dik bir tırmanış gerektirmektedir ama geri iniş rahattır.

Kalimnos ebediyen denize bağlıdır: Harika sahiller, dalma ve maske şnorkelle
keşfetmeye son derece uygun etkileyici bir deniz dibi ve ağız sulandıran bir deniz
ürünü gastronomisi ve bir de eski sünger avcılarının torunları olan korkusuz ve
açık yürekli sakinleri. Kalimnos geçimi için hiçbir zaman turizme dayanmadığından
ıssız ve bozulmamış olarak kalmıştır ve Yunan adaları arasında ziyaret edilecek en
otantik yerlerden biridir. Kalimnos, nispeten son zamanlarda, dünyanın dört bir
yanında sarp yar yüzeylerine tırmanmak için gelen, kendilerini kaya tırmanıcılığına
adamış dağcıların ilgi odağı olmuştur.
Sünger avcılığı 19. yüzyılın ortasından 20. yüzyılın başına kadar verimli bir meslek
koluydu ve Kalimnos bunun merkezlerinden biriydi. Baharın başında efsanevi ve
gözüpek sünger avcıları Ege’nin derin açık denizlerine ve Kuzey Afrika’ya kadar
Akdeniz’in azgın sularına açılıp sünger buldukları yerlerde nefesleriyle 30 metre
derinliklere dalarmış. İlk dalgıç formaları tasarlanana kadar dalgıçlar deniz dibine
ağır bir mermerle inermiş. Yerel ticareti mirası bugün hâlâ görülebilmektedir ve
yaşlı veya genç adalıların gurur kaynağı olup kimliklerinin önemli bir parçasıdır.
Pothia, Kalimnos’un, bir amfitiyatro misali iki tepeye yayılmış hareketli limanı ve
başkentidir. Pembe ve turuncu renkli İtalyan kökenli binaları, dar arka sokakları ve
rıhtım boyunca dizilmiş yatları, bar ve restoranlarıyla hoş bir görüntü oluşturur.
Hâlâ her yerde sünger satılmaktadır.

Daha sonra saklı doğal Vathi limanına demirleyeceğiz. Burası adanın en verimli
noktasıdır. Rina köyünün sevimli evleri iki tepenin eteklerinden aşağıya uzanırken,
yerleşimin ufak bir kısmı, balıkçı köyü ve ardındaki doğal fiyort misali körfeze
uzanmaktadır. Sınırları portakal bahçeleriyle çevrelenmiş bu büyüleyici köyde bir
ana cadde ve sağa sola dağılmış evler bulunmaktadır; normalde kuru ve kurak
görünümlü bu adanın beklenmedik derecede yeşil bir noktasıdır. Vathi adada
kendi su kaynağına sahip şanslı yegane yerdir ve bu kaynak burada dikkatli bir
şekilde narenciye ürünleri, incirler, üzümler ve yetişmeye ikna edilebilecek her
şey için kullanılmaktadır!
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Bu derin mavi koy ayrıca, Bizans döneminden bugüne kadar gelen birbirinden güzel
çeşitli kilise kalıntılarına da ev sahipliği yapmaktadır ve yattan kısa ama sevimli bir
yürüyüş bunları keşfetmenizi sağlayacaktır. Burada teknede öğle yemeği, yüzme
ve son derece olağanüstü deniz dibini maske ve şnorkelle keşfetmek için duracağız.
Hatta, burası kaya tırmanışı için harika bir nokta olduğundan ufak bir deneme
de yapabilir, ardından güvertede kokteyl sunumuyla güneşin batışını seyredebilir
ve Vathi’nin iki ufak tavernasından birinde akşam yemeği için kıyıya çıkabilirsiniz;
kesinlikle ahtapot denemelisiniz.!

6. GÜN PERŞEMBE | PSERIMOS VE ORAK ADASI
Pserimos, Yunanistan’da yerleşik yaşamın olduğu en küçük adalardan biri olup
yavaş yavaş sığ ve pırıl pırıl mavi bir körfeze dönüşen son derece mükemmel
bir kumsalı bulunmaktadır. Burası kesinlikle çocuklar ve aileleri için bir
cennettir. Tüm ada sadece birkaç kilometre genişliğinde ve uzunluğundadır.
Köysel görüntüler, harika manzara seyretme noktalarıyla dolu olan bu ada, kısa
yürüyüşler gerektiren sevimli maceralar için harika bir yerdir. Burada işin sırrı
öğleden sonra ufak bir koya tekneyle gitmek ve ertesi günü kahvaltıdan sonra
ayrılmak ve günlük gezi motorları gelmeden önce yüzmektir. Tüm kumsal size

ait olacaktır ve ahtapot, sünger ve balıkla dolu balıkçı teknelerinin dönüşünü
seyrederek boş koyda istediğiniz gibi yüzebileceksiniz. En iyi halinde Pserimos’tan
daha iyisini bulmak mümkün değildir.
Grafiotissa kumsalına 30 dakikalık patika yürüyüşünün tadını çıkarın. Mor çiçekli
kekiklerle kaplanmış tepelerden, harika manzara noktalarından, uzun bir beyaz
kumdan oluşmuş şeritten, pas kırmızısı yarlardan geçecek, bir tepeye tünemiş beyaz
boyalı yarım, diğer yarısı yıllar önce denize düşmüş bir şapel göreceksiniz. Buradaki
lezzetli doğal sudan alabilirsiniz, o yüzden yanınıza bir şişe almayı unutmayın. Başka
bir harika yürüyüş sizi Krevatia kumsalına götürecektir; burada otlayan keçilerin
ve rüzgarlardan ötürü yatay hale geçmiş ağaçların ortasında bir kilise vardır.
Yeşil bir yamaç yumuşak bir şekilde alçalarak kum ve çakıllardan ibaret bir şeride
dönüşmektedir; ve bir kez daha tertemiz bir denizle birlikte terk edilmiş bir yer.
Buradan Türk sularına yollanacak ve Bodrum’dan doğuya Gökova Körfezi’ne,
Ege’nin, mavinin olağanüstü tonlarını görmenin mümkün olduğu çarpıcı bir
uzantısına geçeceğiz. Çeşitli ufak koyları ve limanlarıyla sarp kıyı hattı yerini çam
ağaçlarıyla kaplı tepe ve dağlardan oluşan yeşil bir görüntüye bırakır. Körfezin
büyük adalarından biri olan Orak Adası’na demirleyeceğiz; zengin deniz yaşamı
ve kristal berraklığında deniziyle bilinen ada maske ve şnorkelle deniz dibini
keşfetmek için mükemmel bir yerdir.
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7. GÜN CUMA | KISEBÜKÜ (VEYA ÇIFTLIK)
Bu sabah muhteşem Kisebükü Koyu’na geçeceğiz. Sakin gün ortası saatlerinden
yararlanarak Gökova kıyı hattı boyunca seyredeceğiz. Öğleden sonranın geç
saatlerinde Bodrum Limanı’na dönecek veya devam edip geceyi geçirmek için
başka bir şirin demirleme noktası olan Ada Boğazı’na demirleyeceğiz.

8. GÜN CUMARTESI
Bodrum limaninda tekneden çıkış. Kos havaalanına transferler önceden
ayarlanabilir.

• Yunan adalarındaki liman paraları 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

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

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.

