
3 GECE  4 GÜN MAVİ TUR - GÖCEK

EYLÜL’DE MAVİ TUR GEZİSİ 

1. Gün - 14 EYLÜL  / Cumartesi - Taşkaya Koyu ( Bedri Rahmi ) 

Cumartesi saat 12.00’da teknede buluşup, kaptan ile tanıştıktan sonra Göcek’ten seyre çıkılır. 
Göcek koylarında verilen ilk yüzme molası ile tatil başlar. 5 çayı keyfi yapıldıktan sonra, geceleme 
için Taşkaya koyuna geçilir. Burada tekne iskeleye bağlanır. Akşam yemeği teknede servis edilir. 

2. Gün - 15 EYLÜL / Pazar - Hamam Koyu ( Kleopatra) / Göbün Koyu 

Teknedeki kahvaltıdan sonra gün içerisinde Göcek koylarını ziyaret edilir. Hamam koyunda 
güneşlenme ve denizde serinleme. Öğlen yemeği ve 5 çayı teknede verilir. Akşam Göbün koyunda 
geceleme yapılır. 

3. Gün - 16 EYLÜL / Pazartesi - Tersane Adası / Göcek

Kahvaltı sonrası sabah seyriyle Tersane Adasına doğru yol alınır. Burada öğlen yemeği ve yüzme 
molası verildikten sonra akşam 17.00’da Göcek limanında olunur. Dilerseniz Göcek limanı keşfine 
çıkabilir kordon boyunca yürüyüş yapabilirsiniz. Akşam yemeği ve konaklama teknededir. 

4. Gün - 17 EYLÜL / Salı -  Göcek Limanı

Teknedeki erken kahvaltı sonrasında kaptan ile vedalaşarak tekneden saat 10.00’da ayrılınır ve 
gezi sona erer.

*Rota ve koy ziyaretleri hava koşullarına ve kaptanın öngörüsüne göre değişebilir. Yukarıdaki rota 
tamamı ile örnek gezi planıdır. Uğranacak liman ve koylar, gün içerisinde yapılacaklar değişebilir. 

Fiyat Bilgisi; 2 kişilik kabinde kişi başı - 2.150 TL  

Teknede en az 6 kişi olduğunda gezi gerçekleşir. 

* Tekneyi kapatan 8 kişilik gruplar için özel fiyat. Kişi başı sadece 1.990 TL

Fiyata dahil olanlar; Kaptanlık ve mürettebat servisi, teknede 3 gece konaklama - 3 gün boyunca 
3 öğün yemek ( Kahvaltı - öğle yemeği - akşam yemeği - 5 çayları ) - Karşılama Kokteyli

Fiyata dahil olmayanlar; Tüm içecek masrafları ( İçme alışverişi katılımcılar tarafından yapılır. ) - 
Kaptan rotası dışında özel limana gidildiğince liman bağlanma ücreti. 

Tarih Bilgisi;

14 - 17 EYLÜL 2019  

Tekne Bilgisi;

2018 yılında yenilenmiş, 22 metre boyunda 4 kabin - 8 kişilik kapasitesi olan standart bir teknedir. 



Konaklama Bilgisi;

Her kabin 2 kişiliktir. 4 kabinde eşit koşullarda ve büyüklüktedir. Kabinler geniş ve ferahtır. Hava 
koşullarının uyunluğuna göre güvertede uyumak mümkündür. Kabinlerde tek kişi kalma durumunda 
fiyat farkı ödenir. Her kabinde ayrı wc ve klima bulunmaktadır. 

Transfer: Havalimanından Göcek’e kadar yapılacak olan transferler için fiyat isteyiniz. 

Ödeme: Kesinleşen rezervasyonlarda toplam tutarın % 50’si rezervasyon sırasında, kalan kısmı 
geziden 1 hafta önce tahsil edilir. 

Bilgi: Smile Sailing +90 530 112 89 59 info@smilesailing.com 


