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Likya Yolu 3. Etap Faralya – Kabak – Alınca  

Teknik bilgiler 

Mesafe: 12 km Faralya (Kelebekler vadisi) – Alınca 

Süre: 7 saat 

Başlangıç irtifası: 320 metre 

Parkurun en yüksek noktası: 740 metre 

Bitiş irtifası: 730 metre 

GSM Kapsama oranı: %60 (Turkcell 4G/Vodafone) 

Zorluk Derecesi: 3/4 kısmı kolay. Son üç kilometrede yaklaşık 350 metre irtifa kazanıyorsunuz. 

Teknik Zorluk: yok 

Su Kaynakları: Faralya – Kabak arasında su problemi yok. 

Satıh: %70 patika, %30 toprak/asfalt 

İşaret Durumu: Kabak – Faralya arası Likya yolundan geçen yol açmışlar. 

Parkur Haritası 
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Faralya – Kabak – Alınca parkuru öncesi tavsiyeler 

Faralya Kabak arasında yaklaşık 1 kilometrelik Likya yolu parkurundan yol geçirmişler. İzler kaybolmuş. İz aramakla 

vakit kaybetmeyip GPS verileri rehberliğinde yürüyün. 

Geceyi ücretsiz bir kamp alanında geçirmek istiyorsanız, Alınca’ya gelmeden önce kamp yapılabilecek noktaları 

işaretledim. Yürüyüş ve kamp için suyunuzu Kabak çıkışındaki camide doldurmayı unutmayın. 

Vadi bölümü (Kabak – Alınca arası) gözünüzü korkutmasın. Likya yolunda yürümekten en çok hoşlandığım 

bölümlerden biri burası. Patika yürüyüş için oldukça uygun. 

Alınca esnafı biraz değişik. Alınca girişinde arkadaşımı ısrarlı bir şekilde “otur bir çay iç dinlenirsin” deyip çaya davet 

ettikten sonra demlik çay parası almaya kalkmışlar. Beni de 2 yıl önce “gel burada çadırını kur” deyip 50 lira (bugünün 

100 lirası) kilitlemeye çalışmışlardı. 

Parkurda görmeye değer yerler 

Faralya’da yukarıdan Kelebekler vadisini görebilir, fotoğraflayabilirsiniz. Buradaki kayalıklarda çok dikkatli olun. 

Eğer Kabak’ta denize girmeyecekseniz sahile inmenizi önermiyorum. Sahile inerseniz Alınca’ya varmak için 750 metre 

irtifa kazanmanız gerekir. Sahil – vadi – Alınca rotasını ayrıca paylaşacağım. 

Kabak – Alınca arasında gireceğiniz vadi harika ve izole bir yer. Sizin de beğeneceğinize eminim. 

Su kaynakları ve alışveriş 

Faralya – Kabak arası su sıkıntısı yok. Kabak – Alınca arasındaki vadide bir çeşme var, fakat Şubat sonunda dahi cılız 

biçimde akıyor. Alınca’ya gelmeden önce kamp kuracaksanız, Kabak çıkışındaki camide hem yürüyüş hem de kamp 

için suyunuzu tazeleyin. Nisan sonuna kadar 1,5 litrelik suyla yürümek mümkün. Sıcaklar bastırdığında, Kabak’tan 

sonra mutlaka 3 litre su taşıyın. Kamp kuracaksanız ayrıca 1,5 litrelik daha su bulundurun. Eylül – Ekim aylarında da 

3+1,5 litre su bulundurmakta yarar var. 

Faralya, Kabak ve Alınca’da bakkal ve gözlemeciler var. 

Konaklama – Kamp 

Bir önceki Ovacık – Faralya parkurunu uzatıp Kabak’a kadar devam ettiyseniz, su ve kamp yerini işaretledim. Hem 

Kabak, hem de Alınca’da konaklama ve çadır kurmak için fahiş fiyat talep ediyorlar. GPS dosyasında işaretlediğim 

ücretsiz alanlardan faydalanabilirsiniz. 

Eğer kirlendiyseniz, yıkanma ve üstünüzü başınızı yıkama ihtiyacı hissediyorsanız, 1 gün daha sabredin. Alınca – Bel 

parkurunun sonunda Fatma ablanın pansiyonunda konaklayabilir (Şubat 2020 kahvaltı+yemek+oda 80 TL ödedim), 

dinlenip ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. 

Bu dokumanı https://www.outdoorhaber.com/turkiyenin-en-iyi-yuruyus-rotalari/likya-yolu/likya-yolu-3-faralya-

kabak-alinca adresinden daha detaylı görüntüleyebilirsiniz. 

https://www.outdoorhaber.com/turkiyenin-en-iyi-yuruyus-rotalari/likya-yolu/likya-yolu-2-ovacik-faralya
https://www.outdoorhaber.com/turkiyenin-en-iyi-yuruyus-rotalari/likya-yolu/likya-yolu-3-faralya-kabak-alinca
https://www.outdoorhaber.com/turkiyenin-en-iyi-yuruyus-rotalari/likya-yolu/likya-yolu-3-faralya-kabak-alinca



