
Göynük ve Kemer
13 Kas13 Kasıım 2021m 2021

Vira Natura Tours

Çiğdemlerin en güzeliyle tanışacağımız 
Göynük Kanyonu’ndaki sabah yürüyüşünden sonra, 
yine çok çeşitli endemik bitkilere ev sahipliği yapan 

Kemer Vadisi’nde yolumuza devam edeceğiz ve 
akşam güneşinin muhteşem renklere boyadığı heybetli 

Beydağları manzarası eşliğinde evimize döneceğiz.



Hedef türler: 

Kayaçiğdemi / Crocus wattiorum (endemik)
Sürmeliçiğdemi / Crocus mathewii (endemik)
Peşmenkardeleni /Galanthus peshmenii 
(endemik)
Domuztopalağı / Cyclamen graecum subsp. 
anatolicum
Püren / Erica manipuliflora

Toplam 3 saat araç yolculuğu
6 km patika yürüyüş / ilk yarısı 
yokuş yukarı :)

9.00/17.00
Öğle yemeği: piknik

Çiğdemlerin en güzeliyle tanışacağımız, Antalya’ya 
sadece 40 km uzaklıkta bulunan Göynük Kanyonu’ndaki 
sabah yürüyüşünden sonra, yine çok çeşitli endemik 
bitkilere ev sahipliği yapan Kemer Vadisi’nde 
yolumuza devam edeceğiz ve akşam güneşinin 
muhteşem renklere boyadığı heybetli Beydağları 
manzarası eşliğinde evimize döneceğiz.

Hareket noktaları

Dedeman otel
8.30
Üç Kapılar
8.45
Liman ATM’ler
9.00

13 Kasım 2021 / Cumartesi

Göynük ve Kemer

Bitki Gözlem Turu
SONBAHAR

Sonbaharda Antalya bir başkadır deyip yollara düşüyoruz. 
Bitki zenginliği açısından Dünya’da eşsiz sayılan bölgemiz sonbaharda da 

tanınmayı bekleyen, birbirinden güzel soğanlı bitkilerle dolu. 
Sonbaharın mücevherleri diyoruz biz onlara.

Bu turumuzda da, hem bu çok değerli bitkileri yakından tanıyacağız, 
hem bulundukları bölgelerin tarihine dokunacağız.

Ayrıntılı bilgi için 05354125286 (BAŞAK) arayabilirsiniz.
Son katılım tarihi 3 Kasım’dır.

Aşılı veya son 2 günde PCR testi yaptırmış kişiler tura katılabilecektir. 

Katılım ücreti: Kişi başı 275 TL

Min. 10 kişi katılımlı
Maks. 20 kişi

Tur Fiyatına Dahil Hizmetler:
- Bitki gözlem rehberliği hizmeti 
- Profesyonel tur rehberlik hizmeti
-Belirtilen noktalardan başlayan gün içindeki tüm transferler
- Su (Lütfen doldurmak için kendi şişenizi veya bardağınızı getiriniz.)
 - Zorunlu Türsab seyahat sigortası
- KDV

Tur Fiyatına Dahil Olmayan Hizmetler:
- Buluşma noktasına ulaşım
- Öğle yemeği
- Program dışı istek ve giderler
- Programda belirtilmeyen yemekler ve içecekler
- Ören yeri ve müze giriş ücretleri (müzekart öneririz)
- Kişisel harcamalar
- Kişisel memnuniyetinizi ifade eden bahşişler

Yanınızda bulunmasını tavsiye ederiz:
- Mevsime uygun kıyafet (yağmurluk, polar vs.)
- Uygun yürüyüş ayakkabısı
- Not defteri, kalem
- Dürbün (Görülebilecek kuşlar için)
- Fotoğraf makinesi
- Sürekli kullandığınız ilaçlarınız


