
 
GÜNÜBİRLİK 

PATARA, KAŞ, KALKAN GEZİSİ 

14 Kasım 2020’den İtibaren Her Cumartesi 

                 
Cumartesi: Sabah saat 07:00’de Antalya’dan hareket ediyoruz. Korkuteli üzerinden Fethiye 
istikametine giderken yol üzerinde Söğüt’te kahvaltı ve çay molası veriyoruz. 
 
Ardından yolumuza devam ediyoruz ve öncelikle Patara’ya varıyoruz. 2020’nin Patara Yılı ilan 
edilmesiyle ayrıca önem kazanan Patara, Likya'nın en önemli ve en eski şehirlerinden biridir. Patara 
Antik Kenti, arkeolojik ve tarihsel değerlerinin yanında Akdeniz kaplumbağaları Caretta-Carettaların 
milyonlarca yıldır yumurtalarını bırakıp yavruladıkları ender sahillerden biri olması ile de ayrı bir 
öneme sahiptir.  
 
Patara’yı gezdikten ve sahilde serbest zaman verdikten sonra Kalkan’a devam ediyoruz. Kalkan’da 
öğle yemeği molası vereceğiz. 
 
Molanın ardından Kaş’a devam edeceğiz. Gerek sivil mimarlık örneklerini yansıtan kent dokusu, 
gerekse arkeolojik kalıntıları ile Antalya'nın eski ile yeninin iç içe yaşadığı turistik ilçelerinden biri olan 
Kaş’ın adı Likya dilinde yazılmış kitabelerde ve sikkeler üzerinde Habesos olarak geçer. Şehir, 
Hellenistik Dönemde oldukça gelişmiş, Roma Döneminde ise önemli bir liman kenti olmuştur. Antik 
şehir, kısmen bugünkü şehrin altında, kısmen de doğu-batı doğrultusunda uzanan yarımada üzerinde 
bulunmaktadır. Kaş’ı gezdikten ve alışveriş için serbest zamanın ardından dönüş yolumuza başlıyoruz. 
Sahil yolundan akşam saatlerimizde Antalya’ya varıyoruz. Bir başka turumuzda görüşmek üzere… 

FİYATLAR & İNDİRİM & PROMOSYONLAR 

14 Kasım 2020’den İtibaren Her Cumartesi 

Kişi Başı Yetişkin : 99  TL 
0 – 2,99 Yaş Çocuk : Ücretsiz (Kucakta) 
3 – 11,99 Yaş Çocuk : 80 TL 

 
Katılım ücretine dahil olan hizmetler 

 Lüks otobüsle ulaşım  

 Profesyonel rehberlik hizmetleri 

 Programda yazan geziler  

TUR FİYATINA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER; 

 Seyahat sigortası 

 Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri 

 Müze ve ören yeri giriş ücretleri 

 



 
 
 

ARAÇLAR TUR ÖNCESİ HAZIRLIK VE YOLCULUKTA UYULMASI GEREKEN KURALLAR  
         

1) Otobüs içi klima filtreleri tur başlamadan önce temizlenir. 

2) Otobüs tur başlamadan önce "Çamaşır suyu" katkılı madde ile temizlenir . 

3)Otobüs tur başlamadan önce Hidrojenperoksit gazı ile dezenfekte edilir. 

4)Araç kaptanları ve rehber tura başlamadan önce sertifikalı maskelerini yenilerler. 

5) Tur başlamadan önce kaptanlar ve rehberlerin ateşleri ölçülür. 

6) Araç kaptanları ve rehberlerin HES kodları kontrol edilir. 

7) Araçlarda ön ve arka kapı girişlerinde bulunan dezenfekte ekipmanları ve yeterlilikleri kontrol 
edilir. 

8)Otobüs hareket saatinden yarım saat önce hareket noktasında kapıları ve bagajları kapalı olarak 
hazır olur. 

9)Hareket saatinden 10 dakika öncesi bagajlar ve yolcular yerlerine kabul edilir. 

10) HES kodu olmayan misafirler yolculuk yapamazlar. 

11) Tüm misafirlerin araca her binerken ateşi ölçülür ve kaydedilir. 

12) El bagajları kesinlikle bagaja konur, araç içine alınmaz. 

13) Misafirler araca her bindiğinde el dezenfektanı kullanmak zorundadır. 

14) Kaptan ve tüm misafirlerin tüm seyahat boyunca maske takması zorunludur. 

15) Misafirler sabit koltuklarda oturur ve yolculuk boyunca koltuk değiştiremez. 

16) Maske değiştirmek gerektiğinde değiştirilecek maske araçta bulunan tıbbi atık kutusuna 
atılması zorunludur. 


