Route 1MF: Marmaris - Fethiye - Marmaris
Globaal programma:
Dag 1 (zaterdag)
Aankomst op Dalaman-airport. Transfer naar de haven, midden in het stadscentrum van Marmaris. U
wordt op de boot ontvangen door het personeel en er wordt uitleg gegeven over het verblijf aan boord.
Verder heeft u de mogelijkheid om zelfstandig het gezellige en levendige centrum van Marmaris te
bezoeken. Diner en overnachting vinden aan boord plaats.
Afhankelijk van de aankomsttijden van de verschillende gasten en de weersomstandigheden kan er
eventueel ook besloten worden direct uit te varen en de nacht in een baai door te brengen.
Dag 2 (zondag)
Na het ontbijt wordt met de reis begonnen. Bij goed weer zetten we direct koers richting de Golf van
Göcek, zo’n drie uur varen, zodat we daar rond lunchtijd aan zullen komen. We zoeken een mooie plek
voor de eerste duik van deze week in het kristalheldere water en genieten in deze baai van een rustige
middag en avond.
Dag 3 (maandag)
’s Morgens varen we naar een andere heldere baai. In deze baai bevindt zich een verzonken badhuis,
waarvan wordt beweerd dat Kleopatra hier vroeger kwam om te baden. Of dit verhaal klopt, weten we
natuurlijk niet, maar het is in ieder geval een mooie baai om een heerlijke wandeling te maken.
De middag gebruiken we weer om optimaal te genieten van de zon, zee en de natuur om ons heen en
kunt u uitgebreid zwemmen, snorkelen en vissen.
Dag 4 (dinsdag)
Na een ontspannen ochtend varen we na het middageten naar de haven van Fethiye. Met de plaatselijke
dolmuş (busje) kunnen we een bezoek brengen aan de kleurrijke dinsdagmarkt in het centrum. Naast
een uitgebreide groenten- en fruitmarkt, vindt u hier een scala aan kruiden, schoenen, tassen en leuke
kleding.
Na dit marktbezoek kunnen de liefhebbers van cultuur een bezoek te brengen aan de spookstad Kaya
Köyü (kosten ± € 15,- p.p. - minimaal 6 deelnemers). Kaya Köyü was een Griekse stad met ruim 400 huizen
en openbare gebouwen, die in 1923 door een uitwisseling tussen Griekenland en Turkije is verlaten.
We overnachten vandaag in de haven van Fethiye, de havenplaats die in de oudheid Telmessos heette,
dus u heeft alle tijd om dit gezellige plaatsje te ontdekken. Ga op zoek naar leuke cadeautjes voor het
thuisfront in het bazaarwijkje dichtbij de haven of laat u verwennen in de hamam, het Turkse badhuis.
Voor de mannen is een bezoek aan de barbier eigenlijk een absolute must.
Als u geluk heeft ziet u in de haven nog één van de reuzenschildpadden, die daar regelmatig te zien zijn.

Dag 5 (woensdag)
Vandaag profiteren we optimaal van de zon en het warme zeewater in heerlijk rustige baaien. We zullen
een aantal eilanden van de 12-eilanden in de golf tussen Göcek en Fethiye aandoen.
We zullen overnachten in een paradijselijke baai. Geniet van de zonsondergang met een heerlijk koel
drankje in uw hand en vergeet ’s avonds niet te kijken naar de fonkelende sterrenhemel.
Dag 6 (donderdag)
Om een uur of vijf/zes gaan de trossen los vanmorgen. Het ontbijt zal plaatsvinden in het kleine haventje
van Ekincik. Vandaag is de mogelijkheid om een excursie naar Dalyan te maken (kosten ± € 35,- tot € 40,p.p., afhankelijk van het aantal deelnemers). Met een klein bootje varen we langs het strand, waar de
beschermde zeeschildpadden caretta caretta hun eieren leggen, naar de rivierdelta van Dalyan, een
schitterend natuurgebied waar veel zeldzame vogels voorkomen. In de morgen wordt er een bezoek
gebracht aan de Carische stad Kaunos, die gesticht werd in de 9e eeuw v.C. Vervolgens vaart ons bootje
verder de rivier op langs de beroemde koningsgraven naar het centrum van Dalyan, waar we in een
gezellig restaurant zullen lunchen en wat tijd hebben om het dorpje te verkennen. Daarna gaan we
verder naar de modderbaden, waarvan gezegd wordt dat je er tien jaar jonger uitkomt. Garantie daarop
geven we niet, maar het is in ieder geval een heel leuke belevenis.
Aan het eind van de middag vaart ons bootje de rivier weer af richting zee, waar we weer naar ons eigen
schip gebracht worden.
Dag 7 (vrijdag)
Vandaag is het alweer de laatste dag om van al het moois dat dit stukje Middellandse Zee u te bieden
heeft te genieten. Geniet tijdens het varen van een goed boek of een lekker drankje terwijl de
schitterende Turkse kust langzaam aan u voorbij gaat. We lunchen in de baai van Kadirga en stoppen
voor de thee en een laatste duik van de week bij het Cennet eiland.
In de loop van de middag komen we aan in de haven van Marmaris. Na aankomst in deze toeristische
havenstad heeft u de mogelijkheid om in de nabij gelegen overdekte bazaar al uw souvenirs bij elkaar
shoppen of van het uitzicht over de haven genieten op één van de vele terrassen.
Dag 8 (zaterdag)
Rond tien uur ’s ochtends dient u uw cabine(s) te verlaten, zodat het personeel het schip in orde kan
maken voor de volgende groep. Uiteraard kan uw bagage aan boord blijven totdat uw transfer naar de
luchthaven of naar uw verlengingsaccommodatie plaatsvindt.
Belangrijk voor u om te weten:
de kapitein aan boord is verantwoordelijk voor uw veiligheid en de veiligheid van zijn schip. Hij heeft dan
ook te allen tijde het recht om bij slechte of veranderende weersomstandigheden het programma te
wijzigen.

