MAKO ADVENTURES / BLUE CRUISE
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2021 SUMMER

Çökertme-Gökova-Çökertme (Bodrum)

Genel Bakış
Türkiye'nin Güney Sahili Gökova Körfezi, 40 yılı aşkın süredir Avrupalılar ve Türk turistler arasında
gözde bir Mavi Yolculuk destinasyonu olmuştur. Bu muhteşem sahil şeridini tekneyle keşfederken bize
katılın! Bir zamanlar Leleglere, Dorlara ve Karyalılara ev sahipliği yapan Antik Bodrum kasabasını
keşfetmek için erken gelin.. Dünyanın yedi harikasından biri olan, kral Mousolos’un Mozelesini, Limandaki
antik kale içinde yer alan dünyanın ilk Deniz Arkeolojisi Müzesi'ni de ziyaret edebilirsiniz. Bodrum'dan 45
dakikalık sürüş mesafesindeki Çökertme köyünde (körfez) teknemize bineceğiz ve Deniz üstünde
uyuyarak deniz macerasına çıkacağız. Turumuzda, Akdeniz'in en güzel ve uzak koylarına yelken açıyoruz
ve yolda küçük köyleri de geziyoruz. Küçük balıkçı köylerini keşfetmek, yüzmek ve kanolarımızla kürek
çekmek için bolca fırsat olacak.

Öne Çıkanlar
Tekne Konaklaması / Bodrum antik kenti / Bozulmamış (henüz!) Gökova Körfezi'nde dinlenmek /
Lezzetli Türk e Ege yemeklerini ve şaraplarını tadın / Gözlerden uzak ve manzaralı kıyı şeridi.

Tur Bilgileri
Tur Tipi
Tur Kodu
Dahil Olanlar

Excludes
Arrive-Depart
Toplam Gece ve Gün
Giriş-Çıkış
Tur Zorluğu
Toplam Yol
Günlük Averaj Yol

Notlar

Fiyat ve uyguluk

Mavi Yolculuk Özel Tekne Kiralama (Kaptanlı)
BBC-GKV
Teknede 7 gün, 6 gece konaklama, Oda kahvaltı otelde 2 gece konaklama.
3 saat motor Seyri. 2 saat jeneratör kullanımı. Giriş ve çıkışta temizlik ve
dezenfeksiyon, havlular, çarşaflar, kullanım suyu, gri ve koyu su boşaltma.
Kaptan. Bodrum otelden Çökertmeye iki yön trasnferler.
Yiyecek ve İçecek , Mürettebat ( Aşçı ve gemici / talep halinde extra olarak
temin edilir)/ Marina iskelesi. Ekstra Yakıt Ek Ücreti fazla motor ve jeneratör
seti kullanımı.
Bodrum-Bodrum BJV Airport / Turkey
6 Gece 7 Gün yat’ta 2 Gece Otel’de (BB)
Otele giriş Cuma 12: 30 sonrası / Otelden çıkış: Cumartesi 12:00’de / Yat’a
Giriş: Cumartesi sabah 09,00’dan itibaren Yat’tan Çıkış Cuma 16:30
Yok / Dinlenme
Yaklaşık 120 Deniz Mili (NM)
20-25 Nm. Yaklaşık 3 saatlik seyir.
Tüm turlarımızda tutarlılığı korumak için çok çalışıyoruz,. Ancak bazı
gezilerin benzersiz farklılıkları var. İşte bu turla ilgili aklınızda bulundurmanız
gereken bazı noktalar. Kötü hava koşullarında veya dalgalı deniz koşullarında,
güzergah tekne kaptanımızın takdirine bağlı olarak değiştirilebilir. Kabin alanı
sınırlıdır, bu nedenle bagajınızın boyutunu göz önünde bulundurun. Bazı
koylarda Telefon ve internet Çekmeyebilir
Tekne ve yolculuk hakkında daha fazla sorunuz olursa bize E-posta gönderin.

Web sitemizde bulunan Fiyatlarımızı kontrol edin

Lütfen Dikkat: Bu PDF belgesini indirdikten sonra: bu yolculuk için seyahat planında değişiklikler yapmış olabiliriz.
Bu geziyi rezerve ettiyseniz ve şehirlerde veya aktivitelerde değişiklikler de dahil olmak üzere büyük değişiklikler
varsa, size doğrudan e-posta göndereceğiz.
Bununla birlikte, seyahatiniz için yola çıkmadan önce varış ve ayrılış ipuçları dahil olmak üzere en güncel seyahat
bilgileri için her zaman çevrimiçi seyahat programına baktığınızdan emin olmalısınız:
https://www.makodivingbodrum.com
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Day By Day Itinerary
1. Gün
Çökertme Koyun’dan öğleden sonra tekneye biniş. Tura ve tekneye ilişkin bilgiler, varış saatine
ve tercihinize göre limanda ya da yakın koylardan birinde geceleme.
2. Gün
Kahvaltı sonrası yaklaşık 3-4 saatlik bir seyir ile Gökova körfezinin güney kıyısında etrafı yeşil
çamlarla kaplı güvenli bir limanolan Çatı'ya ulaşıyoruz. Akşam yemeği ve geceleme Yediadalar'da.
3. Gün
Kahvaltıdan sonra Küfre Koyu'ndaki denize girme molasında sonra - (Küfre'de yeşil ağaçlar
arasında bir yürüyüş yapmanızı tavsiye ederiz!) – Öğleden sonra Löngöz Koyuna varış. Akşam
yemeği ve geceleme Löngöz Koyu’nda.
4. Gün
Sedir (Kedrae) Adası'na varış. Eşine başka hiç bir yerde rastlayamayacağınız küçücük bir kumsalı
ve olağanüstü berrak bir suyu olan bu adanın bir diğer adı da Kleopatra Adası. Adadaki kumun
Kleopatra ve Antonius için özel olarak Mısır'dan taşındığı rivayeti var. Öğle yemeği molasından
sonra geceleme limanı Karacasöğüt'e varış. Buradan minibüs veya taksi ile yarım saat mesafedeki
Marmaris'e gitme olanağınız var.
5. Gün
Karacasöğüt’ten hareket ve ilk yüzme molası Tuzla'da (Saline). Daha sonra İngiliz Limanı'na
doğru yola çıkıyoruz. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz savaş gemilerinin Alman
gemilerinden kaçarken saklanmak için bu koyu kullanmaları nedeniyleburası İngiliz koyu olarak
tanınıyor. Akşam yemeği ve geceleme civar koylarda.
6. Gün
Kahvaltıdan sonra körfezin kuzey sahilinde Gökova'da turkuaz renginin en belirgin olduğu
Akbük'e varış. Buradaki yemek ve yüzme molasından sonra Çökertme'ye doğru yol alırken Ören
(antik Keramos kenti) yakınındaki Gökova santrali ve onun devasa bacası önünden geçeceksiniz.
7. Gün
Bugün Çökertme'ye geri dönüyoruz, Öğle yemeği ve denize girdikten sonra Çökertme'ye doğru
yola çıkıyoruz, 16: 30'da çıkmadan önce suya atlayabilirsiniz. Transfer aracı 17: 00'de
Çökertme'de hazır olacak.
8. Gün Cumartesi.
Otelden Çıkış saati en geç 12:00 .
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