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Gulet Krydstogt i den Tyrkiske Skærgård
Destination:
Fethiye - Göcek - Fethiye
Det er muligt at foretage mindre ændringer af sejladsplanen, ligesom vi gerne fremsender tilbud på
arrangering af udflugter og oplevelser.
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Rutebeskrivelse, seværdigheder og oplevelser

Rutebeskrivelse

Blue Coast Yachting

Fethiye - Göcek - Fethiye
Ankomstdag/aften: Velkomst og indkvartering ombord på skibet. Bagage kan
afleveres på skibet ved ankomst. Kahytterne er til disposition fra kl. 15.00.
Aftensmad serveres kl. 20.00. Ved sen ankomst serveres et let snack-måltid. I
forbindelse med ankomst afleveres pas til skibets kaptajn, der indhenter sejlads
papirer hos havnemyndighederne.

Yassica Islands
Vandet er skønt, indbydende, lunt og helt klart.

1.dag: Fethiye havn forlades efter morgenmaden og der sejles til Katranca vigen
eller Red Islands. Her er der tid til at bade inden frokosten serveres. I løbet af
eftermiddagen sejler vi til Boynuz Bükü og overnatter for anker her.
2. dag: Efter morgenmaden afgang til Tersane Island. Efter frokost fortsætter vi
til Ag Limani eller Kuyruk Bükü, hvor der overnattes for anker.
3. dag: Første mål denne dag er Merdivenli Koyu (trappebugten) eller Binnik.
Herefter sejler vi til Batik Hamam (Cleopatras Bad). Sidst på eftermiddagen
ankommer vi til vigen ved Osman Ag eller Siralik Bükü (Olive Bay), hvor vi overnatter.

Hygge om bord
Måltiderne om bord er det hyggelige samlingspunkt, og
skibets kok tilbereder de skønneste retter med
sæsonens friske råvarer.

4. dag: Vi ankommer til Göcek efter morgenmaden, og herfra er der mulighed
for at tage på udflugt til Dalyanfloden, og bl.a. se de Lykiske kongegrave, prøve
mudderbad, og opleve oldtidsbyen Kaunos. Skibet har behov for minimum 4
timer i havn til proviantering m.v. Det er muligt at blive i havn om natten, eller
vi kan sejle ud og finde en ny hyggelig bugt eller vig, og overnatte for anker igen.
5. dag: Den første nye ankerplads er Bedri Rahmi bugten. Om eftermiddagen
sejler vi til Domus Island, hvor der overnattes for anker.
6. dag: Vi returnerer til området omkring Fethiye, og kaster anker enten i Turunç bugten eller Fener vigen.

Forkælelse ombord
Skibet kaster anker i en ny dejlig vig eller lagune hvor
der overnattes. Du kan sove på dækket under
stjernerne, og vågne til en forfriskende dukkert inden
morgenmaden.

Sidst på eftermiddagen eller først på aftenen sejles til Fethiye, og der overnattes
i havn den sidste nat.
7. dag: Skibet er i havn i Fethiye. Morgenmad serveres ombord. Skibet skal
forlades inden kl. 10.00. Bagage kan opbevares ombord eller på nærliggende
kontor, indtil transferbussen afhenter for at køre til lufthavnen.
Krydstogt programmet er vejledende idet kaptajnen til enhver tid kan ændre
ruten af hensyn til vejrforhold,
sikkerhed, muligheder for ankring og andre lokale forhold, ligesom gæster der
har chartret hele skibet som gruppe, tages med på råd omkring ønsker og behov.

Side 2

Leg og underholdning
Skærgården omkring Göcek indbyder til vandsport af
enhver slags, da området er beskyttet fra de store
dønninger på åbent hav.
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Værd at vide om sejlruten

Kuyruk Bükü bugten
Her er vandet krystal klart, og der er godt at snorkle.
Bugten ligger på ydersiden af skærgården, og er oftest et
sted hvor vi enten serverer frokost eller eftermiddagskaffe, men sjældent overnatter.

Der er mange vige og bugte at vælge imellem, og kaptajnen vil gøre sit bedste for at finde netop de steder, som ligger
godt i forhold til vind og vejr.
Det sker, at kaptajnen er nød til at ændre dele af sejlruten af hensyn til vejret eller andre lokale forhold.
Hvis du/I har chartret eget skib, er det oplagt at tage en snak med skipper om sejlads planen for ugen. Og alle vores
kaptajner har en fleksibel indstilling til tingene, så hvis der er noget I gerne vil er det en fordel at sige til i god tid, da
kaptajnen erfaringen med hvordan ændringer bedst udføres til alles tilfredshed.
Der kan i sjældne tilfælde være situationer, hvor kaptajnen må kontakte Blue Coast Yachting, inden der tages
beslutning. Vi vil gøre vores bedste for at imødekomme vore gæsters ønsker.

Boynuz Bükü
En af de dejlige vige, som er velegnede til overnatning. Her
i smuk solnedgangs stemning.

Kaptajnen og gæsterne
kigger på søkort og
planlægger ruten sammen

Bedri Rahmi Bugten

Skibet har kastet anker
udenfor selve havnen i
Fethiye - udsigt ind mod
byen og havnen i solopgangens blide lys.

som på søkortet hedder Tasyaka, rummer fortidsminder
fra før Antikken, fra Lykisk tid og fra romerriget.

Binnik Vigen
I den sydligste del af skærgården omkring Göcek ligger bl.a.
Binnik. Her er resterne af en cisterne fra romersk tid under
vand p.g.a. den gradvise landsænkning der sker i området.
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Aga Limani bugten, hvorfra
det er muligt at komme i land
og gå en god tur i den smukke
natur.
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