
Çıralı ve çevresi
22-23-24 Ekim 202122-23-24 Ekim 2021

Vira Natura Tours

Nefes kesen lokasyonu ve bitki zenginliğiyle Termessos’tan,
pek çok endemiği barındıran heybetli Tahtalı Dağı’na...

Tanrıçaların yıkandığı antik su kenti Limyra’dan,
bozulmamış doğal dokusu ve etkileyici sonbahar 

renkleriyle Alacadağ’a...
Bitkiler, tarih ve en önemlisi 

keyifle geçecek dolu dolu üç gün.



22-23-24 Ekim 2021

Çıralı ve çevresi

Bitki Gözlem Turu
SONBAHAR

22 Ekim 2021 / Cuma

22 Ekim 2021 / Cumartesi

23 Ekim 2021 / Pazar

1. gün

2. gün

3. gün

Termessos - Phaselis

Tahtalı Dağı - Chimera

Limyra - Alacadağ

Saat 10.00 da Antalya Havalimanı’nda buluştuktan sonra, şehrin saklı hazinelerinden 
biri olan Termesos’a gideceğiz. Çok iyi korunmuş olan bu antik şehir, çok zengin 
biyoçeşitliliği olan Güllük Dağı sınırlarında yer alır ve bu zenginliği nedeniyle de alan 
Milli Park kapsamına alınmıştır. Bölgede yapacağımız inişli çıkışlı ama bir o kadar da 
keyifli yürüyüşlerde endemik bir bitki olan güzçiğdemiyle tanışacağız. Koca sakızlık 
ağaçlarının altında pikniğimizi yaptıktan sonra da bir sahil antik kenti olan Phaselis’e 
devam edeceğiz. Adeta pembe bir halı gibi zemini kaplayan siklamenleri görüp, antik 
kentin sokaklarında tarihi bir yolculuğa da çıkacağız. Hava kararmadan Çıralı’ya 
geçip otelimize yerleşeceğiz. 

Tanrıların dağı bizi bekler. Denize en yakın dağ olan Tahtalı Dağı’na çıkmak için 
önce Kemer’de ciplerimizle buluşacağız. Yol üstünde çok değerli bir tür olan 
peşmenkardeleni ile tanışacağız. Aynı bölgede bulunan yaşlı çınarlarımızla da 
hoşbeş ettikten sonra daha yüksek rakımlara devam edeceğiz. Sedir ormanlarına 
ulaştığımızda bölge de uzun bir mola vereceğiz ki, burada yetişen çayırçiğdemi 
ve yine başka bir endemik olan zurnağı yakından tanıyalım. Büyüleyici sedir 
ormanında pikniğimizi de yaptıktan sonra, sonbahar renkleriyle boyanmış yollardan 
Çıralı’ya geri döneceğiz. Kalan vaktimizi de Chimera’ya yapacağımız bir yürüyüşle 
değerlendireceğiz.

Turunçova’da bulunan antik su kenti Limyra bugünkü ilk durağımız olacak. Bir 
yandan kentle ilgili bilgileri dinlerken bir yandan da, kentin taşları arasında biten 
adasucukotu, yalımahrutu gibi ilginç ve gözalıcı bitkileri keşfedeceğiz. İkinci 
durağımız ise çok daha yükseklerde Finike’nin sırtını yasladığı Alacadağ’da olacak. 
Burada günün yıldızı olan endemik sürmeliçiğdemini göreceğiz. Sonbaharın 
renklerine bürünmüş akçaağaç ve firek ağaçlarının altında pikniğimizi yaptıktan sonra 
uçaklarımıza yetişmek üzere Antalya Havalimanı’na doğru yol alacağız.

Nefes kesen lokasyonu ve bitki zenginliğiyle Termessos’tan,
pek çok endemiği barındıran heybetli Tahtalı Dağı’na...

Tanrıçaların yıkandığı antik su kenti Limyra’dan,
bozulmamış doğal dokusu ve etkileyici sonbahar 

renkleriyle Alacadağ’a...

Bitkiler, tarih ve en önemlisi 
keyifle geçecek dolu dolu üç gün.



22 Ekim 2021 / Cuma

23 Ekim 2021 / Cts.

24 Ekim 2021 / Pazar Limyra - Alacadağ

Tahtalı Dağı - Chimera

9.00 Finike’ye hareket
10.00 Limyra antik kenti
11.00 Alacadağ’a hareket
13.30 Piknik
15.30 Antalya’ya hareket
18.00 Havaalanı’na varış

9.00 Gedelme’ye hareket.
10.30 Gedelme’ye varış
11.00 Tahtalı Dağı
13.30 Piknik
14.30 Beycik’e hareket
16.00 Chimera’ya yürüyüş
18.00 Otele varış

Termessos - Phaselis 

10.00 Uçakla Antalya’ya varış.
11.00 Termessos’a gidiş. 
(1 saat)
Termessos’ta gezi (2,5 saat)
13.30 Piknik
14.30 Phaselis’e gidiş (1 saat)
17.30 Çıralı’ya hareket.
18.00 Otele varış

22-23-24 Ekim 2021

Çıralı ve çevresi

Bitki Gözlem Turu
SONBAHAR

Hedef türler

Domuztopalağı / Cyclamen graecum subsp anatolicum
Çayırçiğdemi / Crocus speciosus
Zurnak / Colchicum sanguicolle  (endemik)
Güzçiğdemi / Colchicum baytopiorum (endemik)
Peşmenkardeleni / Galanthus pehmenii (endemik)
Garipçiğdem / Crocus cancellatus subsp. lycius (endemik)
Adasucukotu / Biarum marmarisense
Yalımahrutu / Colchicum stevenii
Sürmeliçiğdemi / Crocus mathewii (endemik)
Prospera autumnalis Ayrıntılı bilgi için 05354125286 (BAŞAK) arayabilirsiniz.

Son katılım tarihi 12 Ekim’dir.

Katılım ücreti: Kişi başı 1885 TL
Tek kişilik oda farkı: 375 TL

Min. 10 kişi katılımlı
Maks. 20 kişi

Tur başlangıç: Antalya Havalimanı
Tur bitiş: Antalya Havalimanı

Ulaşım: 
Turumuza istediğiniz yerden katılım gösterebilirsiniz.
Başlangıç:  22 Ekim’de en geç 9.30’da Antalya Havalimanı’nda 
olmalısınız.
Bitiş: 7 Kasım’da 17.00 ‘de Antalya Havalimanı’nda olacağız.

Konaklama:
1. gün: Çıralı /Estelar Hotel veya benzeri
2. gün: Çıralı /Estelar Hotel veya benzeri

Tur Fiyatına Dahil Hizmetler:
- Bitki gözlem rehberliği hizmeti 
- Profesyonel tur rehberlik hizmeti
- İlk gün ve son gün Antalya Havalimanı arasındaki tüm 
transferler
- 2 kahvaltı, 3 öğle yemeği (piknik veya lokanta)
- Su (Lütfen doldurmak için kendi şişenizi veya bardağınızı 
getiriniz.)
 - Zorunlu Türsab seyahat sigortası
- KDV

Tur Fiyatına Dahil Olmayan Hizmetler:
- Buluşma noktasına ulaşım
- Akşam yemekleri
- 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


