
Şehrin tüm gürültüsünü ve karmaşasını arkada bırakıp 4 günlüğüne doğa 
ananın kucağına gidiyoruz. Türkiye’nin en uzun mesafeli yürüyüş rotası olan ve 
cennet koylarının olduğu Bodrum-Marmaris arasında 820km boyunca uzanan 
Karya Yolu, doğasının yanında tarihi ile de sizi büyüleyecek. Rotamızda 
Türkiye’nin en güzel köylerinden olan ve son zamanların yükselen yıldızları 
Söğüt-Bozburun ve Selimiye var. Önce Bozburun Yarımadası’na tepeden 
bakacağız sonrasında kanolarımıza atlayıp adalar arasında kürek çekeceğiz. 
Bozburun-Selimiye arasındaki yürüyüşte neden şehirde yaşıyoruz ki sorusunu 
kendimize bolca soracağız. Türkiye’nin deniz ürünleri imparatorluğuna sahip 
olan bölgede akşam yemekleri heyecan verici. Doğaya dönüp bolca huzur 
depolayacağımız bu seyahatten sonra şehre dönmek oldukça zor olacak. 

KARYA YOLU
19 Eylül - 22 Eylül 2019

HER ŞEY DAHİL  
2890 TL

Tur lideri: Cihan Ersoy



Gidiş   :  PC 2284  19 Eylül     S.Gökçen>>Dalaman  Kalkış 08:50 Varış 10:10 
Dönüş:   PC 2293  22 Eylül     Dalaman>>S.Gökçen  Kalkış 20:30 Varış 21:45  

KONAKLAMA

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 

• Pegasus Hava Yolları ile S.Gökçen- 

Dalaman, Dalaman- S.Gökçen  ekonomi 

sınıfı gidiş dönüş havayolu ücreti 

• 3 gece programda ismi belirtilmiş otellerde 

veya aynı standartlardaki yerlerde iki kişilik 

odalarda oda/kahvaltı konaklama 

• Seyahat süresince tüm transfer hizmetleri 

• Programda belirtilen tüm geziler ve 

aktiviteler 

• Programda belirtilen tüm müze, milli park 

ve ören yeri giriş ücretleri 

• 4 öğlen yemeği 

• 3 akşam yemeği 

• Tüm bahşişler (Gezi boyunca şoför ve 

rehber için bahşiş toplanmayacaktır) 

• Profesyonel rehberlik hizmeti 

• Zorunlu seyahat sigortası 

• HİÇ BİR EKSTRA TUR SATIŞIMIZ YOKTUR. 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

• Kişisel ihtiyaçlar 

• Yemeklerde alınan içecekler 

• Çamaşır hizmetleri 

• Telefon aramaları 

• Fazla bagaj ücretleri 

Selimiye 
2 Gece 

Hydas Pansiyon 

Söğüt 
1 Gece 

Suna House 



Sabah 07.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Pegasus Hava Yolları kontuvarı önünde buluşup PC 
2282 uçuş numaralı 08:50 uçağıyla İstanbul’dan ayrılıyoruz ve 10.00’da Dalaman’a varıyoruz.  
Bozburun Yarımadası’nın muhteşem doğası ile tanışmadan önce Osmaniye Köyü’nde yerel bir 
restoranda öğle yemeğimizi yiyoruz. Ardından Bahçeli’den başlayarak muhteşem manzaralar sunan 
rotamızı takip ederek yarımadanın en güneyindeki Taşlıca Köyü’ne varıyoruz (6km/3,5 saat) . Burada 
köy kahvesinde vereceğimiz kısa bir çay molasının ardından gün batımını yakalamak üzere Söğüt’e 
doğru inişe geçip (2km/1saat), günün tüm yorgunluğunu unutturan otelimiz Suna House’a varıyoruz. 
Bozburun Yarımadası bir deniz ürünleri imparatorluğu, ee doğal olarak akşam yemeğinde menü belli.  

1. GÜN 
19 Eylül 2019 İSTANBUL > DALAMAN 

Söğüt ve Taşlıca 
Yürüyüş: 8 km / Süre: 4,5 saat / Zorluk: Kolay 



 

Sabah otelimizdeki kahvaltının ardından dün yukarıdan gördüğümüz adalar ve koyların arasında 
bugün deniz kanoları ile dolaşmak için sahile iniyoruz. Ben hiç kano kullanmadım! diyorsanız size 
cevabımız #iştebunlarhepdeneyim :) Merak etmeyin öncesinde deneyimli rehberimiz bizimle tüm 
detayları paylaşıyor ve arkamızda bir güvenlik botu oluyor. Bozburun Yarımadası’nda karadan 
ulaşılamayan Karya Uygarlığı’na ait harabeler arasında dolaşıp, adalar arasından geçerek ilk molamızı 
veriyoruz. Atıştırmalıklarla biraz enerji depolayıp ardından turkuaz ve mavinin tonları arasında giden 
denizin rengi eşliğinde ilerledikten sonra Bozburun yakınınındaki Kiseli Adasına ulaşıyoruz. Burada 
kumanyalarımızı yiyip, yorgun kollarımızı dinlendirdikten sonra yarımadaya ismini veren  ve son 
durağımız olan Bozburun’a geçiyoruz. Sonrasında çok kısa bir yolculukla Selimiye’ye geri dönüyoruz. 

BOZBURUN 
Kayaking

2. GÜN 
20 Eylül 2019
Kürek: 9 km / Süre: 4 saat / Zorluk: Kolay 



 
BOZBURUN - SELİMİYE 

SUP (Stand Up Paddle 
Board)

3. GÜN 
21 Eylül 2019

Otelimizdeki kahvaltının ardından yarımadanın en meşhur iki köyü olan Bozburun-Selimiye arasındaki 9km’lik 
rotamıza başlıyoruz. Gereme koyundan başlayarak eski bir patikayı takip ederek biraz tırmanıyoruz. 
Tırmanmak=Manzara demek, antik dönemden kalma tarım teraslarının arasından giden rotadan geriye doğru 
baktığımızda Bozburun köyünün manzarası görünüyor. Gemecit düzlüğünde her şeyden uzak doğanın içinde 
olmanın tadını çıkarıp patikalardan yolumuza devam ediyoruz. Yol boyunca Datça, Hisarönü ve en son da 
tepeler arasında saklı Selimiye’nin manzarası eşlik edecek. Yürüyüşümüzü Selimiye’nin muhteşem denizinde 
bitiriyoruz. Öğle yemeğimizin ardından otelimizde dinleniyoruz. Akşam üzeri efsane bir deneyim bizi bekliyor. 
Sahilden SUP’larımıza (Stand Up Paddle Board) atlayıp denizin üstünde kısa bir yolculuğa çıkıyoruz. SUP 
nedir? Ben hiç kullanmadım! diyorsanız size cevabımız #iştebunlarhepdeneyim :) Merak etmeyin öncesinde 
deneyimli rehberimiz bizimle tüm detayları paylaşıyor ve arkamızda bir güvenlik botu oluyor. Bu yoğun günün 
akşam yemeği ise Sardunya Restoran’da.  

Yürüyüş: 9 km / Süre: 4 saat / Zorluk: Kolay 



 
BAYIR>İSTANBUL  

Hydas Antik Kenti, Şelale 
4. GÜN 
22 Eylül 2019

Otelimizdeki kahvaltının ardından üç günlük yolculuğumuzun son durağı olan Hydas Antik Kenti’ne 
doğru yola çıkıyoruz. Bayır Köyü’ne ulaştıktan sonra yaklaşık 1,5 saatlik bir tırmanışın ardından 2500 
yıllık sur duvarlarını aşıp kente ulaşıyoruz. Yukarıda muhteşeme bir manzara bizi bekliyor. Sonrasında 
öğle yemeğimiz için Turgut köyüne inip oradan deniz kenarındaki restoranımıza gidiyoruz. Burada 
hem yemek yiyip hem de yüzme molası veriyoruz. Uçağa geçmeden son durağımız Turgut Şelalesi’nin 
ardından 16.30’da Dalaman Havalimanı’na doğru yola çıkıyoruz. İstanbul’a geri dönüşümüz 20.30’da.

Yürüyüş: 6 km / Süre: 4 saat / Zorluk: Orta 



• Tansiyon, kalp yetmezliği, ritim bozukluğu, astım, eklem problemi, kilo fazlası gibi sağlık 

sorunları olanların kayıt öncesi bu sıkıntılarını Patika.Travel ile paylaşmaları istenmektedir.. 

Yapacağımız aktivitelerin içeriğinin sizleri zorlama durumuna dair fikir birliğine varmamız 

gerekmektedir. 

• Patika.Travel doğal afet ve hava koşulları gibi nedenlerden dolayı programda değişiklik yapma 

hakkına sahiptir. 

• Programa 18 yaşından küçükler katılamazlar. 

• Gezimizin kontenjanı 15 kişiyle sınırlıdır. 

• Ödeme seçenekleri ve kredi kart taksit imkanları için ödeme seçenekleri tablosunu 

inceleyebilirsiniz. 

• İptal şartları için sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.

GEZİ HAKKINDA ÖNEMLİ NOTLAR

TUR LİDERİ: CİHAN ERSOY 
ABD’ye 3 aylık Work&Travel macerası ile başlayan seyahat 

tutkusu hemen ardından Hindistan’daki 2 aylık gönüllülük 

projesi ile bir yaşam tarzına dönüştü. 2012 yılında okulunu 

dondurarak Avustralya ve Güneydoğu Asya yollarına 

düşen Cihan, bir sene boyunca hem yollarda çalışıp hem 

de 12 ülkeyi sırt çantası ile gezdi. 3.5 sene kurumsal 

hayatta çalıştıktan sonra, hayatın sevmediğin bir işle 

harcanamayacak kadar kısa olduğuna karar verip 

tutkusunun peşinden gitmeye karar verdi. Seyahat 

etmenin, deneyimlemenin ve paylaşmanın en büyük 

mutluluk olduğuna Cihan, Patika Travel ile bu heyecanını 

yeni yol arkadaşları ile paylaşıyor.



ÜCRETLENDİRME

Telefon: 0 542 234 37 77  
Telefon: 0 212 283 37 77 
Email: info@patika.travel 

NAKİT

*Bonus özellikli tüm kartlara ve Miles & Smiles kartlarına 

GARANTİ GARANTİ*

2990 TL 2-3-4 TAKSİT

Nakit veya havale yollu ödemelerde fiyat 2890 TL’ dir. İki ve üç taksitli şekilde 
ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

KREDİ KARTI

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde fiyat 2990 TL’ dir. Kayıt esnasında ücretin tamamı 
tahsil edilir.
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