
Kaş ve çevresi
29-30-31 Ekim 202129-30-31 Ekim 2021

Vira Natura Tours

Göynük Vadisi’nin patikalarından 
geçip, Myra ve Xanthos’un hem 
tarihi hem bitkilerine doyacağız. 
En güzeli de, Elmalı ilçesinde yer 

alan Çığlıkara Tabiat Alanı’nda 
bulunan, 1000 yıldır yeryüzünde 
varlığını sürdüregelen heybetli 

‘Koca Sedir’le tanışacağız. 



29-30-31 Ekim 2021

Kaş ve çevresi

Bitki Gözlem Turu
SONBAHAR

29 Ekim 2021 / Cuma

30 Ekim 2021 / Cumartesi

31 Ekim 2021 / Pazar

1. gün

2. gün

3. gün

Göynük - Myra - Kaş

Xanthos - Asas Dağı / Kaş

Elmalı - Antalya

Antalya Havalimanı’nda buluşmanın ardından, şehrin 30 km batısındaki Göynük 
Kanyonu’na doğru yola çıkacağız. Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde yer 
alan ve biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin olan kanyonun Likya Yolu üzerinde 
yer alan kısmında yürüyüşe başlayacağız. Bir yandan Akdeniz bitki örtüsüyle ilgili 
genel bilgimizi arttırırken, bir yandan da günün yıldızı olan kayaçiğdemini bulmak 
için yaklaşık 3 km kadar (yokuş yukarı) yürüyüşümüze devam edeceğiz. Dönüşte 
piknik molası verip Kaş’a doğru yola çıkacağız. Demre ilçesinde bulunan ve Likya 
kaya mezarlarının en güzel örneklerinden birinin görülebileceği Myra Antik Kenti’ni 
rehberimiz eşliğinde gezdikten sonra otelimize geçeceğiz. 

Sabah ilk durağımız Kaş’a 45 km uzaklıkta bulunan, Likya uygarlığının başkenti 
Xanthos olacak. Pek çok tarihi hikayeyle dolu olan kentin bazı bölgeleri yılın bu 
zamanında karanergislerle kaplanıp çok etkileyici görüntüler veriyor. Çevrede 
hakim bitki örtüsü olan maki ile ilgili bilgilendikten sonra, Kaş’ın hemen doğusunda 
yükselen Asas Dağı’da doğru yola çıkacağız. Yaklaşık bir saatlik yolculuktan sonra 
çeşitli noktalarda durarak hem günün yıldızı sürmeliçiğdemi hem de bölgedeki diğer 
bitkileri inceleyip Kaş’a döneceğiz. Akşam yemeği için buluşmadan önce ilçenin sakin 
halinin keyfini çıkarmanız ve günbatımını izlemeniz için serbest zamanınız olacak.

İki günlük sahil bölgesi gezilerinden sonra bugün yüksek dağlara, Çığlıkara Tabiat 
Alanı’na gideceğiz. Tüm dünyanın en güzel sedir ormanlarından birine sahip bölgede 
ayrıca çok heybetli ardıç ağaçları da yaşamaktadır. Orman Bakanlığı’nca girişleri 
kontrollü yapılan bölgeye gitmek için yerel rehberimiz Serdar’la buluşacağız. Adeta 
orman banyosu yapacağımız alanda, hem bu heybetli ağaçları hem de bazı sonbahar 
geofitlerini göreceğimiz çeşitli noktalarda duraklayacağız. En geç 17.00 de Antalya 
Havalimanı’na varmış olacağız. 

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 tanıyıp, 
bulundukları bölgelerin de tarihine dokunacağız.
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Bitki Gözlem Turu
SONBAHAR

Ayrıntılı bilgi için 05354125286 (BAŞAK) arayabilirsiniz.
Son katılım tarihi 20 Ekim’dir.

Hedef türler

Kayaçiğdemi / Crocus wattiorum (endemik)
Sürmeliçiğdemi / Crocus mathewii (endemik)
Peşmenkardeleni / Galanthus peshmenii (endemik)
Domuztopalağı / Cyclamen graecum subsp. anatolicum
Vargetgülü / Sternbergia clusiana
Karanergis / Sternbergia lutea
Garipçiğdem / Crocus cancellatus subsp. lycius (endemik)
Güzçimi / Crocus pallasii subsp. pallasii
Püren / Erica manipulifl ora

Katranağacı / Cedrus libani
Bozardıç / Juniperus excelsa
Kokarardıç / Juniperus foetidissima

Katılım ücreti: Kişi başı 2250 TL
Tek kişilik oda farkı: 450 TL

Min. 10 kişi katılımlı
Maks. 20 kişi

29 Ekim 2021 / Cuma

30 Ekim 2021 / Cts.

31 Ekim 2021 / Pazar Elmalı - Antalya

Xanthos - Asas Dağı
9.00 Xanthos Antik Kenti
10.30 Asos Dağı’da hareket
13.30 Piknik
14.30 Kaş’a hareket
15.00 Kaş’ta serbest zaman
17.00 Otele varış

Göynük - Myra - Kaş

10.00 Antalya havaalanı’ndan hareket
11.00 Göynük’e varış. (1 saat)
Likya yolu yürüyüşü (2,5 saat)
13.30 Piknik
15.30 Myra’ya varış. (1 saat)
16.30 Kaş’a hareket.
17.30 Otele varış

9.00 Elmalı’ya hareket 
10.00 Çığlıkara Anıt Sedir
13.30 Piknik
15.30 Antalya’ya hareket
17.00 Havaalanı’na varış

Başlangıç: Antalya Havalimanı
Bitiş: Antalya Havalimanı

Ulaşım: 
Turumuza istediğiniz yerden katılım gösterebilirsiniz.
Başlangıç: 29 Ekim’de en geç  9.30’da Antalya Havalimanı’nda 
olmalısınız.
Bitiş: 31 Ekim 17.00 ‘de Antalya Havalimanı’nda olacağız.

Konaklama:
1. gün: Kaş / Lale Hotel veya benzeri
2. gün: Kaş / Lale Hotel veya benzeri

Tur Fiyatına Dahil Hizmetler:
- Bitki gözlem rehberliği hizmeti 
- Profesyonel tur rehberlik hizmeti
- İlk gün ve son gün Antalya Havalimanı arasındaki tüm 
transerler
- 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
- 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


