FETHİYE- LİKYA YOLU GEZİ PROGRAMI
1.GÜN...Hisarönü Likya yolu başlangıcına varış ve Faralya parkuru…
20.05.2017 tarihinde
• Antalya havalimanından 08:30’da ve Otogarından 09:00’da aracımızla sizleri alıyoruz, Hisarönü yürüyüş
başlangıç noktasına doğru hareket ediyoruz.
• Yolda uygun bir yerde yemek ve alışveriş molası verilecektir. Kendi evinizde hazırlayıp getireceğiniz
pasta, börek ...vb yiyecekleri mola vereceğimiz çay bahçesinde tüketebilirsiniz.(Ücrete dahil değildir)
•

Yürüyüş araç ile başlangıç noktasına gelişimizle başlayacağı için yürüyecek arkadaşların kıyafet ve
yürüyüş için malzemeleri hazır olmalıdır. (Üst değiştirme imkanı araç içinde olabilir) Yürümek
istemeyenler aynı araçla konaklayacağımız otele transferleri sağlanacaktır.

•

Yürümek isteyenler ise; Antik Likya Yolu’nun ilk etabı Hisarönü-Faralya arasındaki 13 kilometrelik
yoldur. Ölüdeniz Faralya arası bir koydur ve bu bölge Kelebekler Vadisi olarak bilinir. Burada
yürüyüş Ölüdeniz’den başlar ve Faralya köyünde biter.

•

Yukarıdan Ölüdeniz’in görülmesi açısından güzel bir etaptır. Faralya köyüne giden yol 1975 metre
yükseklikteki Baba Dağı’nın eteklerinden gider; baba gibi dağdır yani. Bu dağın zirvesinden yamaç
paraşütü atlayışları yapılır. Bu etabın en önemli bölümü 100’e yakın bitki türünü bünyesinde
barındıran Kelebekler Vadisi’dir. Burada Kaplan kelebeklerine rastlanır. Likya Parkur’u her 50 metre’de
bir ve bazen de oldukça sık aralıklarla işaretlenmiştir, ama dikkatli olunmadığı takdirde
bu işaretler rahatlıkla kaybedilebilir ve rotadan bilinmeyen bir yöne doğru kolayca sapılabilir. Bu etap
boyunca Kozağaç köyü ve bir de Kirme köyü vardır. Son durak Faralya köyü Montenegro Motel.
Yürüyüş bilgileri:
Parkur:Ovacık-Kirme-Faralya
Başlangıç: 12:00 (Hisarönü)
Bitiş: 18:00 (Faralya)
Toplam mesafe: 13 km
Parkur Zorluğu: Tırmanış dik ve çıkışın fazla olduğu orta zorlukta bir parkur. Grubun performansına
göre karanlığa kalınabilir. Bu neden ile yanınıza kafa, el feneri ve yedek piller olmalıdır.

4 Gece 5 Gün Konaklama bilgileri:
Yer:Faralya
Otel:Montenegro Motel
Konaklama şekli:Yarım pansiyon (Sabah ve akşam yemeği)
Alkollü-Alkolsüz içecekler:(Ücrete dahil değildir)
Web: http://www.montenegromotel.com

2.GÜN...(Fethiye’de Yat Turu ve Babadağ paraşütle tandem)
21.05.2017 Tarihinde

Fethiye’den vip yat turu:
Bu tur 8 saat sürer ve sırasıyla mavi mağara,kelebekler vadisi,karacaören koyu,st.nicholas adası,soğuk
su ve deve plajına uğradıktan sonra tekrar Fethiye’ye gelir. Bu turda açık büfe öğle yemeği fiyata
dahildir.
Kişi başı: 60 TL Alkollü-alkolsüz tüm içecekler hariçtir.
NOT:O günün hava şartlarına göre ayarlanacaktır. 30 kişi katılım şartı ile fiyat belirlenmiştir.
(Ücrete dahil değildir)

Paraşütle (tandem)uçuş:
Babadağ’dan (1975m) pilot ile birlikte atlayış yapılır.Dilerseniz bu güzel anı kamera çekimi ya da
fotoğrafla ölümsüzleştirebilirsiniz. Babadağ’a ulaşım jeep ler ile sağlanmaktadır.
Kişi başı:200 TL (Kamera çekimi hediye)
NOT:O günün hava şartlarına ve katılım sayısına göre ayarlanacaktır. (Ücrete dahil değildir)

3.GÜN...(Faralya-Kabak-Kabak koyu)
22.05.2017 Tarihinde
Yürüyüş bilgileri:
Parkur:Faralya-Kabak koyu
Başlangıç: 08:00 (Faralya)
Bitiş: 13:30 (Kabak koyu)
Toplam mesafe: 8 km
Parkur Zorluğu: İnişli çıkışlı kolay bir parkur.

4.GÜN...(Kabak koyu- Alınca-Sancaklı koyu-Gey)
23.05.2017 Tarihinde

Yürüyüş bilgileri:
Parkur:Kabak koyu-Gey
Başlangıç: 08:00 (Kabak koyu)
Bitiş: 17:30 (Gey)
Toplam mesafe: 16 km
Parkur Zorluğu: Tırmanış dik ve çıkışın fazla olduğu orta zorlukta bir parkur.
Güzel bir kahvaltıdan sonra sırt çantalarımızı alıp, doğayı keşfetmeye tekrardan başlıyoruz. Kabak vadisi
manzarası, çam ormanlarının kokusu altında 740 metreye Alınca Dağı’na tırmanıyoruz. Bu yürüyüş parkuru
diğer günden biraz daha zorlu geçebilir çünkü parkur hep tırmanışlarla dolu olacak. Kabak ve yedi burunlar
manzarası peşimizi hiç bırakmayacak. Bugünkü rotamız üzerinde yer alan, 467 metre yüksekten Sancaklı koyunu
resimleyerek devam edeceğiz ve Gey’e 3 Km kala aracımıza binerek Faralya’ya geri gideceğiz.
5.GÜN...(Faralya-Antalya havaalanına ve otogarına transfer)
24.11.2014 Tarihinde
Sabah kahvaltısından sonra serbest zaman…
Faralya’da alış-veriş
Bal ve adaçayı tavsiye edilir.
Kelebek vadisi
Kelebek vadisine kuşbakışı seyir ve fotoğraf çekimi.
Öğle yemeği: Yolda yemek molası verilecektir. (Ücrete dahil değildir)
Saat 11:30 Faralya’dan Antalya’ya hareket.

Bu organizasyon 32 kişi ile sınırlıdır.
Tek oda tek kişi konaklama hesap tablosu:
Konaklama Faralya Montenegro Motel 4 Gece
Servis
Antalya’dan sonra tüm trasferler
Toplam

624 Tl
300 Tl
924 Tl

Tek oda iki kişi konaklama hesap tablosu:
Konaklama Faralya Montenegro Motel 4 Gece
Servis
Antalya’dan sonra tüm trasferler
Kişi başı
Toplam

852 Tl
600 Tl
726 Tl
1452 Tl

Tek oda üç kişi konaklama hesap tablosu:
Konaklama Faralya Montenegro Motel 4 Gece
Servis
Antalya’dan sonra tüm trasferler
Kişi başı
Toplam
Yamaç paraşütü (Tandem)+Video çekimi: 200 Tl
Vip yat turu : 60 Tl (30 kişi şartı ile)

1080 Tl
900 Tl
660 Tl
1980 Tl

Ücrete dahil olmayanlar:
• Yerli ve yabancı, alkollü ve alkolsüz tüm içecekler.
• Fethiye’den yat turu
• Paraşütle (tandem)uçuş
• Tüm öğle yemekleri (isteyenlere yürüyüş için 10 Tl’ye sandviç hazırlanacaktır)
• Antalya’ya diğer il ve ilçelerden yapılan ulaşım (Uçak, otobüs, özel araç... vb.)
• Ören giriş ücretleri
• Bunların dışındaki özel harcamalarınız.
Ücrete dahil olanlar:
• Montenegro Motel’de 4 gece 5 gün yarım pansiyon konaklama
• Montenegro Motel’de içilen Çay, kahve ve su
• Montenegro Motel’de sabah ve akşam yemekleri
• Antalya’dan başlayıp Antalya’da bitecek olan, 5 gün içindeki tüm transferler
• Tursab ve sigorta
• Dağ mihmandarlığı (dağ rehberi) ücreti
• Organizasyon bedeli

Hesap bilgileri:

Tümer Özdemir

Şube no:6020
Hesap no:0967391
IBAN: TR42 0006 4000 0016 0200 9673 91

İRTİBAT :
ERKAN ÖZKAN
GSM:0 535 979 19 40
foreman01@hotmail.com

TÜMER ÖZDEMİR
0 532 454 41 04
tumer.ozdemir@gmail.com

Önemli Not:Organizasyon sahipleri tek taraflı fiyat ve program üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

