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Vira Natura Tours

Neredeyse Akdeniz’i geride bırakıp, Anadolu Pilatosu’na 
varacağımız yolculuğumuzun çeşitli duraklarında, orman 
kenarlarını dantel gibi kaplayan siklamenlerden, endemik 
çiğdemlere pek çok güzellik tanıyacağız. Yöreye özgün 

mimari yapısıyla ilgi çeken Düğmeli Evler 
ziyareti de yine bu turda.



Hedef türler:

Morçiğdem / Crocus asumaniae (endemik)
Somçiğdem / Crocus pallasii subsp. dispathaceus
Çayırçiğdemi /  Crocus speciosus
Süslüçiğdem / Crocus cancellatus subsp. 
pamphylicus (endemik)
Ağukınası / Biarum pyramii
Şeytankabalağı / Cyclamen cilicicum (endemik)

Toplam 7 saat araç yolculuğu
3 km kolay yürüyüş

8.00/18.00
Öğle yemeği: Piknik

Hareket noktaları:

Dedeman otel
8.00
Üç Kapılar
7.45
Liman ATM’ler
7.30

6 Kasım 2021 / Cumartesi

Akseki - Bademli - İbradı

Bitki Gözlem Turu
SONBAHAR

Antalya’dan başlayacak olan turumuzun ilk durağı Akseki 
yakınlarında olacak. Eski kervanların geçtiği yolları da 
süsleyen siklamen ve bazı endemik çiğdem türlerini görüp 
tanıdıktan sonra biraz daha ileriye Bademli’ye devam 
edeceğiz. Çam ağaçlarının altını renklendiren çiğdemleri 
gördükten sonra, biraz da kültür deyip İbradı’nın meşhur 
düğmeli evlerini ziyaret edeceğiz. Yol boyu sonbaharın en 
güzel renklerine doyacağız.

Neredeyse Akdeniz’i geride bırakıp, Anadolu Pilatosu’na doğru yükselen yolculuğumuzun 
çeşitli duraklarında, orman kenarlarını dantel gibi kaplayan siklamenlerden, endemik 
çiğdemlere pek çok güzellik tanıyacağız. Yöreye özgün mimari yapısıyla ilgi çeken 

Düğmeli Evler ziyareti de yine bu turda.

Katılım ücreti: Kişi başı 325 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

Ayrıntılı bilgi için 05354125286 (BAŞAK) arayabilirsiniz.
Son katılım tarihi 26 Ekim’dir.

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


