
3 GECE 4 GÜN YELKENLİ GEZİ - GÖCEK  / FETHİYE

1. Gün / Cumartesi - 
Taşkaya Koyu ( Bedri Rahmi ) 
Cumartesi saat 09.30’da marinada buluşulur. Ekip tanışması gerçekleştikten sonra tekne için gıda 
alışverişine çıkılır ve tekneye geçilir.  Kaptan ile birlikte yapılan Check in ve Briefing 
( Bilgilendirme ) ardından, Fethiye’den saat 12.00’da seyre çıkılır. Bedri Rahmi koyuna doğru seyir 
yapılır. Gecemele bu koyda gerçekleşir. Yıldızların altında uyuma keyfini yaşayabilirsiniz. 

2. Gün / Pazar -  Hamam Koyu ( Kleopatra) 
Teknedeki kahvaltıdan sonra Bedri Rahmi’nin mavi yolculukları sırasında bir kaya üzerine çizdiği 
balık motifi ziyaret edilir. Gün içerisinde Tersane Adasına seyir yapılır. Güneşlenme ve denizde 
serinleme molaları verilir. Geceleme için Hamam koyunda geçilir. Doğa ile ba başa bir gece sizi 
bekliyor. 

3. Gün / Pazartesi -  Göbün Koyu 
Teknedeki kahvaltı sonrası Hamam batığı ziyareti yapıldıktan sonra öğleye doğru seyre çıkılır. Gün 
içinde Domuz Adası ziyaret edilerek yüzme ve yemek molası verilir. Buradaki molamızdan sonra 
Belma Simavi’nin evin önünden geceleme için Göbün koyuna geçilir. Yelkenlisi olan ünlüler ile bu 
koyda karşılaşabilirsiniz. 

4. Gün / Salı - Tersane Adası / Göcek
Kahvaltı sonrası Aşıklar tepesi ve Yavansu koyuna ( Martı koyu ) doğru yol alınır. Burada doğa 
içinde yürüyüşe çıkılır. Yavansu koyunda verilen yüzme ve dinlenme molasından sonra yelken 
seyri ile 18.00’da Fethiye’ye dönüş yapılır. Kaptan ile birlikte yapılan Check out gerçekleşir ve 
katlımcılar dönüş yoluna geçerler. Dilerseniz Fethiye limanını keşfine çıkabilir kordon boyunca 
yürüyüş yapabilirsiniz. Akşam yemeği için kaptanımız rezervasyonunu yapacaktır.

*Dileyenler bir gece daha teknede kalarak çıkışlarını ertesi gün çarşamba saat 09.00’da yapabilir.

*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. 

* Teknedeki kahvaltı ve öğle yemekleri katılımcılar tarafından hazırlanır. Akşamları ise yemek 
restoranlarda alınır.

Tarih: 30 Ağustos - 2 Eylül 2019 
Tekne Bilgisi; 12 metrelik 3 kabin - 6 kişilik kapasitesi olan yelkenli tekne
Fiyat Bilgisi: Kişi başı 2.475 TL  

Fiyata dahil olanlar; 4 günlük tekne kirası - Kaptanlık hizmeti - Transitlog masrafı - Tekne temizlik 
ücreti ve Yakıt ücreti.

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

Konaklama Bilgisi : Her kabin 2 kişiliktir. Klima yoktur. Her 2 WC ve duşta ortak kulanılmaktadır. 

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

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