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Vira Natura Tours

Sonbaharda muhteşem Anadolu siklamenleriyle kaplı 
antik sahil kenti Phaselis’ten, Sedir ve Ardıç ağaçlarıyla 

bezenmiş Tahtalı Dağı’na...
Olympos Mountain Lodge’un bizim için hazırladığı eşsiz 
öğle yemeğini tadacak ve bölgede yapacağımız keyifli 

yürüyüşle sonbaharın renkleri 
soğanlı bitkilerimizi tanıyacağız.  



16 Ekim 2021 / Cumartesi

Phaselis - Tahtalı Dağı

Hedef türler

Çayırçiğdemi /  Crocus speciosus
Peşmenkardeleni / Galanthus peshmenii 
(endemik)
Domuztopalağı / Cyclamen graecum subsp. 
anatolicum
Garipçiğdem / Crocus cancellatus subsp. lycius 
(endemik)
Zurnak / Colchicum sanguicolle  (endemik)

Toplam 3 saat araç yolculuğu
3 km kolay yürüyüş
9.00/17.00
Öğle yemeği: 
Olympos Mountain Lodge

Turumuz Antalya’dan minibüsümüzün hareketiyle başlayacak.
Kemer’de bizi Tahtalı Dağı’na çıkaracak olan ciplerimize yerleştikten 
sonra ilk durağımız olan Gedelme’ye doğru hareket edeceğiz. Burada 
bulunan yaşlı çınarımızı ve gölgesinde yetişen kardelenlerimizi ziyaret 
ettikten sonra, dağın yükseklerine doğru devam edeceğiz. Çeşitli 
yerlerde vereceğimiz duraklarda çiğdemler, acıçiğdemler ve sonbaharda 
açmayı seven diğer bitkilerle tanışacağız. Burdan ciplerimizle devam 
ederek Beycik Köyü’nde yer alan, muhteşem şefleriyle eşsiz lezzetler 
yaratan Mountain Olimpos Lodge’da öğle yemeğimizi yiyeceğiz. 
Yemekten sonra Phaselis’e giderek bölgenin hem bitki örtüsünü, hem 
de kültürünü tanıyacağız. 

Hareket noktaları
Dedeman otel / 8.30
Üç Kapılar / 8.45
Liman ATM’ler / 9.00

Ayrıntılı bilgi için 05354125286 (BAŞAK) arayabilirsiniz.
Son katılım tarihi 10 Ekim’dir.

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

Bitki Gözlem,             Turu
SONBAHAR

Gurme

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, ayrıca Le Cordon Bleu Londra mezunu 

şeflerimizin hazırladığı menülerle gastronomik bir yolculuğa çıkacağız.

Katılım ücreti: Kişi başı 485 TL

Min. 10 kişi katılımlı
Maks. 20 kişi

Tur Fiyatına Dahil Hizmetler:
- Bitki gözlem rehberliği hizmeti 
- Profesyonel tur rehberlik hizmeti
- Öğle yemeği
-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
- 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


