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Everything looks much more attractive 
from the yacht: the sea shimmers with 
shades of blue, the trees seem greener, 
even humble villages take on a certain 
picturesqueness. And if you have already 
dismissed Turkey for yourself, as a coun-
try you know well, then we are glad to 
inform you that the Lycian coast is a terra 
incognita for tourists appreciating the 
whole package. Wildlife and cultural trea-
sures of ancient Greece, secluded coves 
and exclusive resorts for yachtsmen, tiny 
thermal springs and nature reserves - this 
is only a small part of what the west coast 
pine forests hide.

З яхти все виглядає набагато прива-
бливіше: море грає всіма відтінками 
синього, дерева здаються зеленішими, 
навіть непримітні поселення на узбе-
режжі набувають якоїсь мальовничості. 
І якщо ви вже закрили для себе Туреч-
чину, як країну добре знайому, то раді 
вам повідомити, що Лікійське узбереж-
жя - це терра інкогніта для пакетних 
туристів. Дика природа і культурні 
скарби Стародавньої Греції, таємничі 
бухти та ексклюзивні курорти для яхтс-
менів, крихітні острови, термальні дже-
рела і заповідники - ось мала частина 
того, що приховують соснові ліси захід-
ного узбережжя.



Мармарис не потребує представлення, 
адже це яхтинна столиця Туреччини. Ми 
прогуляємося по набережній, можемо 
зазирнути в середньовічну фортецю. А 
після закупівлі провізії і заселення на 
яхту, відразу вирушимо в бухту сусід-
нього селища Ічмелер.
Курорт іноді називають Турецькою 

Венецією, адже серед заростей азалій 
тут пролягає невеликий канал, по якому 
навіть їздять прогулянкові човники. Під-
нявшись на оглядо¬вий майданчик, 
можна побачити місце злиття Серед-
земного та Егейського морів.
Першу ніч ми проведемо на якорі біля 

берегів Ічмелера.

Marmaris needs no introduction, we'll 
walk along the sea promenade, we can 
look into the medieval fortress. And after 
stocking up with provisions and boarding 
the yacht we will go to the bay of the 
neighboring village - Icmeler.
The resort is sometimes called the Turk-

ish Venice, because among the thickets 
of azaleas there is a small canal with 
some tour boats.
From the observation deck you can see 

the confluence of the Mediterranean and 
Aegean Seas.

We will spend the first night anchored on 
a yacht near the coast of Icmeler.

MARMARIS



SARIGERME
Next destination - Sarigerme, this beach 

is 7 km long and is one of the best in this 
part of Turkey, it has even been awarded 
the Blue Flag of quality. Nearby there is a 
pine and olive grove, on the coast there 
are all kinds of water activities. 

A NATO navy training base is located 
nearby. This is quite an interesting sight.

Opposite to the beach, in close proximity 
to the coast, there is a stunning rocky 
island of Baba Adasi with luxurious places 
for diving and snorkelling. A snorkelling 
mask will be enough to explore the 
underwater world of the Aegean Sea.

Йдемо далі, в сторону Саригерме, це 
пляж, який простягнувся на 7 км і є 
одним з кращих в цій частині Туреччи-
ни, йому навіть присвоєно Блакитний 
прапор якості. Поруч знаходиться 
сосново-оливковий гай, на узбережжі 
є всі види водних розваг. Неподалік в 
бухті проходять навчання військо-
во-морських сил НАТО. Повірте, це теж 
цікаве видовище.
Навпроти пляжу, в безпосередній 

близькості від берега, знаходиться 
приголомшливий скелястий острів 
Баба Адасі, крім чудових видів, навко-
ло острова знаходяться розкішні місця 
для дайвінгу та снорклінгу. Маски для 
снорклінгу буде досить для знайом-
ства з підводним світом Егейського 
моря. 



FETHIYE
We are greeted by Fethiye, shrouded in 

pine groves. Within walking distance of 
the marina, you can visit the ruins of the 
Fethiye castle, the Roman amphitheatre 
and the city museum with rich collection 
of artefacts from Lycian culture. 
There are many souvenir shops and 

inexpensive restaurants along the prome-
nade. We'll go the fish market to replenish 
our stocks with seafood and visit the 
store with incredibly delicious oriental 
sweets.
If desired, a rich cultural program can be 

organized here.

Not far from Fethiye, above the stormy 
Dalyan River, there are unique Lycian 
tombs, carved right into the rocks. Also 
nearby there's a preserved fragment of 
an ancient castle. A little further is a ghost 
village of Kayakoy. More than a hundred 
years ago, the Greeks, who lived in the 
village left the territory of Turkey, leaving 
five hundred stone houses, which are still 
empty.

Нас зустрічає оповитий сосновими 
гаями Фетхіє.
У пішій доступності від марини можна 

відвідати руїни замку Фетхіє, римський 
амфітеатр і міський музей, де зберіга-
ється багата колекція артефактів лікій-
ської культури. Уздовж набережної 
безліч сувенірних магазинчиків і недо-
рогих ресторанчиків. Ми зазирнемо на 
рибний ринок, щоб поповнити запаси 
морепродуктів і відвідаємо магазинчик 
з неймовірно смачними східними соло-
дощами.
При бажанні тут можна організувати 

насичену культурну програму.
Неподалік від Фетхіє, над бурхливою 

річкою Дальян, височіють унікальні 
Лікійські гробниці, висічені просто в 
скелях, поруч зберігся уламок старо-
давнього замку. Трохи далі причаїлося 
село-привид Каякой. Понад сто років 
тому, греки, які проживали в селі, поки-
нули територію Туреччини, залишивши 
п'ять сотень кам'яних будинків, які пус-
тують досі.



OLUDENIZ
In the morning we will feed the huge sea 

turtles Caretta Caretta and after breakfast 
we sail away. Oludeniz is the capital of 
paragliding. From a bird's-eye view, there 
is an incredible view of the sand beach, 
blue lagoon and green surroundings. 
From the shore, people soaring in the sky 
on bright paragliders look like exotic 
birds. But this is not the only feature of 
the coast. Nearby, in the gorge, is the But-
terfly Valley. The picturesque gorge is 
accessible only from the water, and this is 
where our "dinghy" will give us the oppor-
tunity to get to any interesting place.
Today we will spend the night anchored 

on a yacht enjoying the lights of the night 
Oludeniz.

Вранці годуємо величезних черепах 
Каретта-Каретта і після сніданку на всіх 
вітрилах йдемо далі. Олюденіз - столи-
ця параглайдингу. З висоти пташиного 
польоту відкривається неймовірний 
краєвид на пляж «Дівоча коса», бла-
китну лагуну і зелені околиці. З гори 
Баба-даг, пірнають у небеса люди на 
яскравих парапланах, схожі на екзо-
тичних птахів. Але це не єдина фішка 
узбережжя. Зовсім поруч, в ущелині, 
розкинулася Долина Метеликів. Ма-
льовнича ущелина доступна лише з 
води, але ж на яхті є «тузик», що дає 
нам можливість висадитися в будь-яко-
му цікавому місці.
Сьогодні ми заночуємо на якорі милу-

ючись вогнями нічного Олюденізу.



GEMILER
In the morning we will reach the coast of 

the island of ships - Gemiler, better known 
as the island of the patron saint of sailors, 
St. Nicholas. The ruins of several temples 
built at the dawn of Christianity have 
been preserved here. According to the 
legend, the church, carved into the rock, 
became the last refuge for St. Nicholas. 
Naturally, the island has become popular 
among tourists and pilgrims.

Passing by twelve incredible islands, 
together we will decide where we anchor, 
near Kyzyl, Delikli, Yassica or Domuz. W e 
will also stop at the bay of Cleopatra's 
Baths, where the Egyptian queen rested 
twice. For the first time Cleo came here in 
the company of Julius Caesar, and the 
next time she retired with her beloved 
Mark Antony.

З ранку ми швартуємось біля берегів 
острова Кораблів - Гемілер, більш відо-
мого, як острів покровителя моряків 
Святого Миколая. Тут збереглися 
руїни кількох храмів побудованих пер-
шими християнами. За легендами, 
церква, вирубана в скелі, стала остан-
нім притулком Святого Миколая. Тому 
острів став популярний серед туристів 
і паломників.
Проходячи повз дванадцяти неймо-

вірних островів, ми разом приймемо 
рішення, де кинемо якір, біля Кизила, 
Делікли, Яссіджа чи Домуза. Також ми 
зупинимося в бухті Хамам Клеопатри, 
де двічі відпочивала єгипетська 
цариця. Вперше Клео потрапила сюди 
в компанії Юлія Цезаря, а в наступний 
раз усамітнилася зі своїм коханим 
Марком Антонієм.



EKINCIK
Ekincik Bay has become famous due to 

the fact that there are blue crabs on the 
menu of restaurants at very affordable 
prices. But Aphrodite also left her mark 
on the coast, according to legend, she 
was a regular client of the natural Sultani-
ye spa. Radon baths were also a favourite 
sanatorium of the ancient Romans. And 
today everyone can take mud baths in 
thermal springs.
Also here you can visit the excursion to 

the estuary of the Dalyan River, where 
you can ride on small boats. Iztuzu Beach 
is no less interesting, the huge sea turtles 
Caretta Caretta bring here their babies to 
be safe in a natural "manger”. And on the 
tops of the mountains there are rare spe-
cies of eagles and other endangered 
birds.

Бухта Екінчік стала знаменита завдяки 
наявності в меню ресторанів блакит-
них крабів за дуже доступними цінами. 
Але свій слід на узбережжі залишила і 
Афродіта, за легендою вона була 
постійною клієнткою природного 
СПА-салону Султаніє. Радонові джере-
ла також були улюбленим санаторієм 
давніх римлян. А сьогодні прийняти 
грязьові ванни в термальних джерелах 
можуть всі бажаючі.
Також тут можна відвідати екскурсію в 

гирлі річки Дальян, де прийнято ката-
тися на маленьких човниках. Не менш 
цікавий пляж Ізтузу, саме тут регуляр-
но «швартуються» гігантські черепахи 
Каретта-Каретта, щоб залишити своїх 
дитинчат в природних «яслах». А на 
вершинах гір гніздяться рідкісні види 
орлів і інші зникаючі види птахів.



In the morning we leave the yachts, 
which have been our homes for a whole 
week. We will find time to buy souvenirs 
and gifts, after that we will be transferred 
to the airport and return home.

Вранці ми звільняємо яхти, що стали 
нашою домівкою на цілий тиждень. Ми 
знайдемо час, щоб придбати сувеніри 
та подарунки, після чого нас чекає 
трансфер в аеропорт і повернення 
додому.
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