
14-18 Eylül



14 yelkenli tekne ve 140 kişinin katılımı ile Türkiye’nin
en yüksek katılımlı, ilk eğlence odaklı yelken festivali
olan More Than Sail, 2018 Temmuz’da Göcek’te
gerçekleşti.

2019 yazında ise üç farklı Temmuz programının
ardından sonra Eylül’de de sizi unutulmaz bir tatile
davet ediyoruz!

Ege’nin en güzel koylarına ev sahipliği yapan
Göcek’te, konsept etkinliklerle sınırsız bir eğlencenin
içinde olacağız. Her gün yeni bir heyecan, her gün
yeni bir eğlence bizleri bekliyor.
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• Amatör yelken eğitimi
• Yoga, mediyasyon
• Su sporları
• Doğa yürüyüşleri
• Happy Hour on Sail

Gündüz Aktiviteleri



• Gazino MTS: Rakı balık, Fasıl
• Stage MTS Performansları
• Barbekü partisi
• 90’lar şarap gecesi
• Açık hava sineması
• DJ Performansları

Gece Aktiviteleri



14 Eylül

Welcome Party
Teknelere yerleşme
Fethiye Yes Marina’dan çıkış ve Göcek’e yelken seyri
Akşam Bedri Rahmi Koyu’nda fasıl ekibi eşliğinde rakı-balık

Bedri Rahmi Koyu’nda kahvaltı
Gün içinde yelken seyri ve yüzme molaları
Akşam Sarsala Koyu’nda 90’lar şarap partisi

15 Eylül

16 Eylül

17 Eylül

18 Eylül

Sarsala Koyu’nda kahvaltı
Yelken seyri ve yüzme molaları
Denizde happy hour ve DJ performansı
Akşam Hamam Koyu’nda açık hava sineması

Hamam Koyu’nda kahvaltı ve yoga
Yelken seyri ve yüzme molaları
Göbün Koyu’nda barbekü bira partisi

Fethiye Yes Marina’ya dönüş ve teknelerden ayrılış
Kahvaltı
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*Etkinlikte 18-45 yaş sınırı vardır



Fiyata Dahil Olan Hizmetler

- 4 gün 4 gece teknelerde çift kişiik kamaralarda konaklama
- Programda belirtilen tüm aktiviteler ve konsept etkinlikler
- More Than Sail süresince isteyenler için teknelerin kaptanlarından amatör

yelken eğitimi
- Program boyunca tüm kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri
(4 kahvaltı, 3 öğle yemeği, 4 akşam yemeği)
- Akşam yemekleri ve kahvaltılar programda belirtilen koylarda alınacaktır
- 4 akşam konsept etkinlik, etkinlik süresince konsepte uygun SINIRSIZ İÇKİ
- Gezi boyunca içme suyu
- Seyahat başlangıcında her tekneye atıştırmalık paketi
- Gezi boyunca kullanmak üzere şişme deniz oyuncakları her tekneye

dağıtılacaktır
- Zorunlu seyahat sigortası
- Tekne yakıt, liman, bağlanma ve kaptan masrafları
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Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler

- Fethiye Yes Marina’ya ulaşım
- Kişisel ihtiyaçlar
- Etkinlikler süresince More Than Sail tarafından sağlanacaklar dışında

yiyecekler ve içecekler
(Kişisel ihtiyaçlarınız için tekneler hareket etmeden marina yakınındaki
marketten alışveriş yapabilirsiniz)N
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Her Şey Dahil

3990 TL

Ödeme Bilgileri
Nakit

Kredi Kartı

*Kredi kartı ile yapılan ödemelerde tur ücreti 4090 TL’dir
* Yukarıda belirtiken taksit imkanları Bonus özellikli tüm kartlarda ve Miles & Smiles kartlarında geçerlidir
Önemli not: Taksitler çekim gününün Garanti Bankası satış kuruna göre TL’ye çevrilerek tahsil edilecektir.

*Turun başlamasına bir ay kala tüm ödemelerin tamamlanmış olması gereklidir.
*Farklı taksit seçenekleri için info@patika.travel ile iletişime geçebilirsiniz.
*Fiyatlar çift kişilik odalarda kişi başı konaklama içindir

Kayıt 1. Ödeme 2. Ödeme

1000 TL 1500 TL 1490 TL

4090 TL 2-3-4 Taksit

4.6% vade farkı ile 5-6-7-8 Taksit

Garanti Bankası

+90 544 894 37 77

* Etkinlikte 18-45 yaş sınırı vardır
* Katılımcıların yüzme bilmesi zorunludur


