
27-‐28-‐29	  Ekim	  
2018

Demre	  -‐	  Kekova	  Outdoor	  ve	  Yörük	  Mutfağı	  
Festivali

1.	  Gün	  27.10.2018

08:00-‐12:00
Kapaklı	  Köyünde	  buluşma;	  köyevleri,	  çadır,	  kabinli	  veya	  özel	  tekneye	  yerleşme;	  Köy	  meydanında	  köy	  
kahvaltısı,	  öğle	  Yemeği	  ve	  eko-‐pazar	  olanakları

12:30-‐13:00 Hoyran'a	  özel	  minibüsle	  transfer	  (bkz.	  ücretler)

13:00-‐13:30
Hoyran	  Köy	  Derneği	  Kafesinde	  buluşma,	  (Kaş'tan	  Demre'den	  gelen	  katılımcılar	  için)	  Çalbağ,Kekik	  
Çayı,Kahve	  molası,	  

13:30-‐14:30 Hoyran	  Antik	  Kenti	  Keşfi
14:30-‐16:00 Hoyran-‐Kapaklı	  Likya	  Yolu	  Yürüyüşü	  (Kate	  Clow	  öncülüğünde)

16.00-‐16:30
Kapaklı	  Köy	  Derneğinde	  buluşma;	  Çay,	  kahve,	  su	  molası,	  keçiboynuzlu	  kek	  ve	  diğer	  yöresel	  ürünleri	  
tatma	  imkanı

16:30-‐18:00 Kapaklı-‐Istlada	  Likya	  Yolu	  Yürüyüşü

18:00-‐20:30
Dinlenme	  ve	  boş	  zaman	  (köy	  evlerinde	  akşam	  yemeği,	  dernekte	  eko-‐kazar	  kurulu	  olacak,	  hediyelik	  eşya	  
standları	  vb.)	  Not:Katılımcılar	  dışarıdan	  içecek	  getirebilir.

20:30-‐22:00 Sürdürülebilir	  Turizm	  Paneli	  (konuşmacılar,	  Gelecek	  Turizmde,	  Kültür	  Rotaları	  Derneği,	  vb.)

22:00-‐23:00
Kekova	  Demre	  bölgesinde	  yapılan	  ve	  Kültür	  Rotaları	  Derneği'nin	  yaptığı	  diğer	  projeler	  üzerine	  kısa	  film	  
gösterisi

23:00-‐... Boş	  zaman	  (Happy	  Hour	  :)	  

2.	  Gün	  28.10.2018
07:00-‐09:00 Köy	  evlerinde	  kahvaltı
09:30-‐10:00 Demre'den	  katılacaklar	  için	  Andriake	  (Çayağzı)	  Limanı	  hareketli	  tekneyle	  yemekli	  Kekova	  turu	  

10:00-‐10:30
Kapaklı	  Köyünde	  kalanlar,	  Buzağılık	  Koyuna	  15	  dklık	  Likya	  Yolu	  yürüyüşü	  yapacak,Buzağılık	  Koyunda	  
Çayağzın'dan	  kalkan	  tekneye	  bineceklerdir.	  Kaleköy'e	  transfer

10:30-‐12:00
Tekne,	  kano	  yapacaklar	  için	  Kaleköy'de	  duracak	  ve	  katılımcılar	  kanolarına	  binecekler,kano	  
yapmayacaklar	  tekneyle	  tura	  devam	  edecekler	  ve	  her	  iki	  grup	  da	  Kaleköy'de	  tekrar	  buluşacak.

12:00-‐13:00 Kaleköy'de	  mola;	  Köyü	  keşif	  ve	  keçi	  sütü	  dondurmasını	  tadma

13:00-‐14:30
Kaleköy'de	  tekneye	  biniş,	  Burç	  Koyu	  öğle	  yemeği	  (Akdeniz	  Mutfağı	  Deniz	  ürünleri;	  	  Deniz	  Balığı,	  
Kalamar,Karides,Mavi	  Yengeç,Deniz	  Börülcesi,Salata)	  ve	  yüzme	  molası,NOT:Yiyecek	  ve	  içecekler	  exra	  dır

14:30-‐16:00 Gökkaya	  Koyu	  Yüzme	  Molası	  ve	  Akdeniz	  Mutfağı	  servisi	  devam	  edecek..
16:00-‐16:30 Kapaklı	  Buzağılık	  Koyu	  yüzme	  molası	  ve	  Likya	  Yolu'ndan	  Kapaklı	  köyüne	  dönüş	  
16:30-‐20:30 Boş	  zaman,	  köy	  evlerinde	  akşam	  yemeği	  (Mevsimsel	  ot	  ve	  sebze	  yemekleri,	  oğlak	  eti,	  deniz	  balığı	  vb..)
20:30-‐23:00 Dünya	  Yürüyüş	  Yolları	  Film	  Ferstivali'nden	  yürüyüş	  rotası	  filmleri;	  İsmail	  Tunçbilek	  mini	  konser!
23:00-‐... Boş	  zaman	  (Happy	  Hour	  :)	  

3.	  Gün	  29.10.2018
Kapaklı	  Köyünden	  bisikletlerle	  Çıkış-‐Andriake	  Antik	  Kenti	  ve	  Likya	  Müzesi-‐Soğuk	  Sular-‐
Noel	  Baba	  Kilisesi-‐Myra	  Antik	  Şehri	  bisiklet	  turu	  (dileyenler	  Andriake	  ve	  Demre'de	  tura	  kendi	  
bisikletleriyle	  katılabilir)

17:00-‐17:30 	  Kapaklı	  Köyüne	  özel	  minibüsle	  transfer	  (Bisikletler	  taşıyıcıyla	  geri	  gelecektir)
17:30-‐19:00 Boş	  zaman
19:00-‐19:45 Kaş'a	  transfer
19:45-‐02:00 Kaş'ta	  Cumhuriyet	  Bayramı	  Kutlaması	  	  ve	  Akşam	  Yemeği
02:00-‐02:45 Kaş'tan	  Kapaklı	  Köyüne	  dönüş

ÜCRETLER:

Ulaşım:
Özel	  Minibüs	  transferleri	  yapılacaktır.	  Katılımcılar	  k.başı	  ücret	  ödeyeceklerdir.	  Kapaklı-‐Hoyran	  1.gün	  15	  
tl.	  Myra-‐Kapaklı	  3.gün	  15	  tl	  .	  Kapaklı-‐Kaş_Kapaklı	  50	  tl
Katılımcılar	  ve	  Kaş,Demre	  halkı	  kendi	  özel	  araçlarıyla	  ve	  ya	  taxiyle	  de	  ulaşımlarını	  sağlayabilirler.

Konaklama: Kapaklı	  Köyevlerinin	  en	  az	  1er	  odası	  katılımcılara	  açılacaktır.
Köyevlerinin	  bahçeleri	  ve	  Derneğin	  bahçesi	  çadır	  kurmak	  isteyenlere	  açılacaktır.
Kapaklı	  Buzağılık	  Koyunda	  kabinli	  teknelerde	  konaklama	  olacaktır.
Dileyenler,	  Hoyran,Kaleköy,ÜçağızKaş,Demre'deki	  pansiyon,kamp	  ve	  butik	  otellerde	  de	  
konaklayabilirler.
Açıkta	  konaklamak	  yasaktır.

12:00-‐17:00



Yeme-‐İçme
Gün	  Boyu	  köy	  evlerinde	  ve	  Dernekte	  mevsimsel	  ve	  yöresel	  et,ot	  ve	  sebze	  yemekleri,tatlılar,şerbetler	  
sunulacaktır.
Festival	  boyunca	  Köyde	  eko-‐Pazar	  kurulacaktır,katılımcılar	  ve	  ziyaretçiler;	  keçi	  
sütü,peyniri,harnup,pekmez,adaçayı,çalbağ	  yağı,	  defne,	  köy	  ekmeği	  vb.	  satın	  alabileceklerdir.
Kekova	  Tekne	  Turunda	  Akdeniz	  Deniz	  ürünleri	  servisi	  yapılacaktır,	  yiyecek	  ve	  içecekler	  extradır

Alkollü	  içecek: 	  Katılımcılar	  kendi	  içeceklerini	  de	  köy	  evlerine	  önceden	  rezervasyon	  yapmak	  şartıyla	  getirebilirler.

Ücretler
Köyevlerinde	  
Konaklama	  1	  oda	  1	  
salon	  günlük	  oda	  	   max	  4	  kişilik	  konaklama	  300	  tl	  
Likya	  Palas	  Kapaklı	  ve	  
Hoyran	  Wedre	  Butik	  
otelleri Fiyat	  sorunuz.	  Gruplar	  için	  uygun.
Konaklama	  Tekne	  
Kabini	  wc&duş	  içinde	  
günlük

kabinde	  max	  2	  kişilik	  350	  tl	  NOT:	  gruplar	  için	  toplamda	  4-‐5-‐6-‐8	  kabinli	  (8-‐10-‐12-‐16	  kişilik)	  tekneler	  için	  
fiyat	  için	  sorunuz..

Köy	  evlerinin	  
bahçelerine	  Çadır	  
Kurma	  	  günlük k.başı	  30	  tl
Çadır	  kiralama	  günlük k.başı	  60	  tl
Kekova	  Tekne	  Turu	   k.başı	  50	  tl
Kano	  Kirası k.başı	  90	  tl
Bisiklet	  Kirası	   k.başı	  50	  tl
Kate	  Clow'la	  Likya	  Yolu Yerel	  derneklere	  bağış	  yapabilirsiniz
Faturalandırma Kapaklı-‐Hoyran	  Kültür	  ve	  Turizm	  Derneği	  ve	  Köyde	  açılan	  işletmeler	  tarafından	  sağlanacaktır.
Organik	  ürünler: Kapaklı-‐Hoyran	  Kültür	  ve	  Turizm	  Derneği	  köy	  kadınlarının	  ürettiği	  yöresel	  ürünler.
Hediyelik	  Eşya: Kapaklı-‐Hoyran	  Kültür	  ve	  Turizm	  Derneği	  köy	  kadınlarının	  yaptığı	  el	  işleri	  
Hediyelik	  Eşya: Kültür	  Rotaları	  Derneği	  kitap,harita,t-‐shirt-‐şapka-‐hediyelik	  eşyaları

İletişim	  ve	  rezervasyon:
Barış	  Yüksel 0535	  5010532

baris@andriake.com


