
Seglingsrutt 3

Förslag på seglingsrutt: Seglingsrutt Göcek 

15 DAGAR Seglingsrutt Göcek 

En 15 dagars seglingsrutt som inkluderar Kapi Creek, Ekincik, Marmaris, Söğüt, Bozburun, Datça,
Symi, Bozukkale, Çiftlik, Sarsala Koyu etc.

DAG 01: Göcek – Kapi Creek 

Göcek – Kapi Creek

När ni anländer till Göcek, se till att ni fått alla regler och föreskrifter för båten och att ni checkar in 
före kl 17:00. Sedan kan ni påbörja resan mot ert första stopp: Kapi Creek.

DAG 02: Kapi Creek – Ekincik   

Kapi Creek – Ekincik

På Ekincik hittar ni en småbåtshamn (My Marina) med tillgång till alla bekvämligheter, inklusive fri 
förankring. Ni kan också besöka Kaunos och sköldpaddestranden som dagsutflykter.

DAG 03: Ekincik – Marmaris 

Ekincik – Marmaris

Från Ekincik reser ni vidare till Marmaris, en lite större stad och hamn. Här hittar ni ett bra utbud av 
gastronomi, shopping och nattliv.

DAG 04: Marmaris – Serçe Limanı  

Marmaris – Serçe Limanı

Efter ert besök i en storstad är det dags att ta en paus i ett lugnt område som Serçe Limani. Förankring 
är möjligt med fast lina och förtöjningsbojar.



DAG 05: Serçe Limanı – Söğüt 

Serçe Limanı – Söğüt

Från Serçe Limani fortsätt er resa förbi ön Symi, som leder er till dagens destination: Söğüt. Där kan ni 
lugnt lägga till och njuta av de lokala restaurangerna.

DAG 06: Söğüt – Bozburun  

Söğüt – Bozburun

Staden Bozburun erbjuder ett rikt gastronomiskt utbud och alla förnödenheter ni behöver, så som vatten
och el. Detta är en fiskehamn full av liv som inte kommer att göra er besvikna!

DAG 07: Bozburun – Datça 

Bozburun – Datça

Datça påminner om staden föregående dag med sin livliga atmosfär och stora mångfald att välja 
mellan. Här kan man ta en paus från seglingen och stanna på land ett tag.

DAG 08: Datça – Symi  

Datça – Symi

Den här gången passerar du inte bara ön Symi – nu är det dags att besöka ön och uppleva dess 
pittoreska natur och arkitektur! Precis som platserna ni hittills besökt kommer Symi att se till att ni får 
njuta av god mat och en härlig tid.

DAG 09: Symi – Bozukkale  

Symi – Bozukkale

I Bozukkale kan ni lägga till med gratis förankring, förtöjningsbojar och restaurangbryggor. Vår 
rekommendation är att ni tar er i land även här och tar del av historien genom att besöka det 
närliggande slottet högst upp på klippan.

DAG 10: Bozukkale – Çiftlik  

Bozukkale – Çiftlik

På Çiftlik kan ni säkert förankra er båt och tillbringa lite tid med att bara njuta av havet och solen, ett 
perfekt tillfälle för avkoppling.



DAG 11: Çiftlik - Sarsala Koyu   

Çiftlik - Sarsala Koyu

Kücük Sarsala-bukten erbjuder vattenaktiviteter som snorkling och bad. En bukt som är mycket 
familjevänlig!

DAG 12: Sarsala Koyu – Yassica Islands 

Sarsala Koyu – Yassica Islands

För att kunna återvända till Göcek måste ni korsa bukten. På er väg dit hittar ni många badplatser 
(Yassica, Boynuz Bükü). Yassicaöarna är en av de bästa seglingsplatserna i Medelhavet, och kommer 
att fascinera er med sin vackra vegetation och det härliga havet.

DAG 13: Yassica Islands – Göcek 

Yassica Islands – Göcek

Er återkomst till hamnen blir troligtvis sent på eftermiddag, och utcheckningen måste göras senast kl 
09:00 följande dag. 

DAG 14: Göcek base

Göcek base

Utcheckning!


	Seglingsrutt 3
	Förslag på seglingsrutt: Seglingsrutt Göcek
	Göcek – Kapi Creek
	Kapi Creek – Ekincik
	Ekincik – Marmaris
	Marmaris – Serçe Limanı
	Serçe Limanı – Söğüt
	Söğüt – Bozburun
	Bozburun – Datça
	Datça – Symi
	Symi – Bozukkale
	Bozukkale – Çiftlik
	Çiftlik - Sarsala Koyu
	Sarsala Koyu – Yassica Islands
	Yassica Islands – Göcek
	Göcek base

