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Foreslått rute: Göcek seilrute 

15 DAGER Göcek seilrute

Denne 15 dagers turen inkluderer Kapi Creek, Ekincik, Marmaris, Söğüt, Bozburun, Datça, 
Symi, Bozukkale, Çiftlik, Sarsala Koyu etc

DAG 01: Göcek – Kapi Creek  

Göcek – Kapi Creek

Når du ankommer Göcek, pass på at du får tak i all provianten du trenger og at du sjekker inn på båten 
før kl 17.00. Så kan du sette seil mot reisens første mål, Kapi Creek.

DAG 02:  Kapi Creek – Ekincik

Kapi Creek – Ekincik

Ved Ekincik har du en marina (My Marina) med alle sine fasaliteter tilgjengelig for deg, og gratis 
ankring. Du kan også besøke Kaunos og skillpaddestranden som en dagstur.

DAG 03: Ekincik – Marmaris  

Ekincik – Marmaris

Fra Ekincik tar du turen videre til  Marmaris, en stor by og marina. Her vil du finne gode resturanter, 
shopping og plenty nattliv

DAG 04: Marmaris – Serçe Limanı 

Marmaris – Serçe Limanı

Etter en dag i storbyen blir det godt å slappe av i et rolig område som Serçe Limani. Ankring er mulig 



med  fortøyning til land og mooring.

DAG 05: Serçe Limanı – Söğüt 

Serçe Limanı – Söğüt

Fra Serçe Limani, fortsett din reise mens du passerer øyen Symi, som tar deg til dagens mål: Söğüt. Her
kan du legge til og nyte de lokale resturantene.

DAG 06: Söğüt – Bozburun 

Söğüt – Bozburun

Byen Bozburun tilbyr en rekke gastronomiske opplevelser og gir deg mulighet til og fylle på med 
proviant. Det er en fiskerhavn som kryr av liv og helt sikkert ikke vil skuffe deg. 

DAG 07: Bozburun – Datça  

Bozburun – Datça

Datça er ganske lik Bozburun med sin levende atmosfære og masse og tilby sine gjester. Her kan du ta 
en pause fra sjøen å bli på land en stund.

DAG 08: Datça – Symi 

Datça – Symi

Denne gangen skal du ikke bare passere forbi øyen Symi, denne gangen skal du oppleve øyens 
picturesque natur og ikke minst arkitektur! Som de andre stoppene langs ruten er vi sikre på at du vil få 
en minnerik dag på denne lille perlen. 

DAG 09: Symi – Bozukkale

Symi – Bozukkale

I Bozukkale vil du ha muligheten til gratis fortøyning og resturanter heeeelt nede ved vannet. Vi 
foreslår at du tar turen til den historiske borgen på toppen av øyen.

DAG 10:  Bozukkale – Çiftlik

Bozukkale – Çiftlik

Ved Çiftlik kan du trygt ankre og bruke litt tid på bare å nyte sjøen, en perfekt dag for å slappe av.



DAG 11:  Çiftlik - Sarsala Koyu 

Çiftlik - Sarsala Koyu

Kücük Sarsala bukten tilbyr aktiviteter som snorkling og svømming, og er svært familievennlig.

DAG 12:  Sarsala Koyu – Yassica Islands

Sarsala Koyu – Yassica Islands

For og nå tilbake til Göcek, må du krysse bukten og vil passere masse yppelige badeplasser,(Yassica, 
Boynuz Bükü). Yassica øyene er en av de beste seilbåt destinasjonene i middelhavet. Øyene vil 
forbløffe deg med sin slående vegitasjon og klare vann.

DAG 13:  Yassica Islands – Göcek

Yassica Islands – Göcek

Forventet og returnere sent på ettermiddagen, check out må være gjort innen 9:00

DAG 14:   Göcek base

Göcek base

Check-out!
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