FETHİYE KOYLARI
29 Haziran - 1 Temmuz 2022
1. Gün / 29 Haziran 2022, Çarşamba İstanbul - Dalaman - Fethiye
Misafirlerimizin geliş saatine göre Fethiye otogarında buluşup üç günlük turumuz başlayacaktır. İlk önce, Ölüdeniz’in
özel plajlarından Sun City’nin yetişkin kısmına giriş ve tüm gün plaj. Misafirlerimiz kıyafetlerini plajda değiştirebilir ve
ilk önce kelebekler vadisine ardından da teleferikle 1700 metre rakımdaki Babadağ’a çıkıp akşam yemeğimizi alıyoruz.
Akşam yemeğinden sonra otele transfer. Geceleme otelde.

2. Gün / 30 Haziran 2022, Perşembe Fethiye

Otelde alınacak kahvaltının ardından Sea Me plajına gidiyoruz. Misafirlerimiz Sea Me Beach’in adult kısmının tadını
çıkarıyor ve gün batımında akşam 21.00'a kadar Sea Me More kısmında DJ performansı eşliğinde doyasıya eğleniyoruz.
Daha sonra Fethiye'nin Paspatur çarşısında gece yürüyüşü yapıyoruz. Geceleme otelde.

3. Gün / 1 Temmuz 2022, Cuma Fethiye - Dalaman - İstanbul
Otelde alınacak kahvaltının ardından check-out. Yeşil Üzümlü Köyü'nü ziyaret ediyoruz. Daha sonra, Cadianda Antik
Kenti'nde ağaçların altında keyifli bir yürüyüş yapıyoruz. Antik kent de yürüyüş yapmak istemeyen misafirlerimiz antik
kent girişinde çay/kahve içebilirler. Antik kentte geçirdiğimiz bir buçuk saatin ardından serbest zamanımız olacak.
Serbest zamandan sonra misafirlerimizle Fethiye otogarında ayrılıyoruz. İsteyen misafirlerimize havalanına havaş ile
transfer sağlanacaktır.

Dahil Olan Hizmetler:

Dahil Olmayan Hizmetler:

Sun City Adult kısmına giriş
Sea Me More Adult kısmına giriş
Babadağ teleferiği
Fethiye merkezde bir otelde konaklama
Programda belirtilen tüm geziler
Programda belirtilen tüm transferler
Seyahat sağlık sigortası

Uçaklar
Şahsi harcamalar
Plajlarda ve diğer
restoranlarda alınacak yiyecek
ve içecekler
Programda belirtilmeyen
diğer tüm harcamalar

Tur fiyatı
Program en fazla 14 kişinin katılımıyla gerçekleşecektir.

Double odada kişi başı konaklama: 6500 TL
Tek kişilik oda farkı: bir 7250 TL
İptal Politikası
Rezervasyon sonrasında yapılan iptallerde %10 hizmet bedeli iade edilmez. Tura 10 gün veya daha az bir
süre kalmışsa tur ücretinin %75’i yanar. Tura gelemeyecek misafirler katılım haklarını devredebilir.
Acentemiz tekne turuna katılımını uygun görmediği misafirleri tekneye almama, tekneye almışsa
sonradan tekneden indirme hakkına sahiptir. Bu durumda ücret iade edilmez. Ön ödeme yapan ve tura
katılan misafirler bu kuralı kabul etmiş sayılır.

