Likya Yolu 5. Etap Bel – Gavurağılı – Çayağazı
Teknik bilgiler
Mesafe: 14 km
Süre: 8 saat
Başlangıç irtifası: 650 metre
Parkurun en yüksek noktası: 690 metre
Bitiş irtifası: deniz seviyesi
GSM Kapsama oranı: %70 (Turkcell 4G/Vodafone)
Zorluk Derecesi: Gavurağılı inişinde dikkatli olun.
Teknik Zorluk: Yağışlı havalarda Gavurağılı inişinde kayalar kaydırabilir.
Su Kaynakları: Sınırlı
Satıh: %20 toprak yol/asfalt, %80 arazi
İşaret Durumu: birkaç istisna dışında genel olarak sağlıklı
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Bel – Gavurağılı – Çayağazı parkuru öncesi tavsiyeler
Yürüyüşün dördüncü kilometresinde 550 metre alçalacağınız Gavurağılı inişini dikkatli, emin adımlarla yürüyerek
tamamlamanızı öneririm. Ayağınızı bir kayanın arasında sıkıştırmanız kırık, burkulma gibi yaralanmalara neden
olacaktır. Yürüyüş batonu taşımanızı, yürüyüş batonu kullanmıyorsanız düz ve dayanıklı bir dal parçasından
faydalanmanızı tavsiye ediyorum.
Gavurağılı inişini gerçekleştirdiğinizde, yürüyüş yapacağınız patika üzerinde yoğun biçimde ısırgan otları var. Otların
arasına şortla bodoslama dalarsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Cildinize ısırgan otu değdiyse sakın kaşımayın. 3-5 dakika
sonra yanma ve kaşıntı hissi geçecektir. Kaşımanız halinde, ince dikenler cildinizde daha derinlere yerleşir. Otlardan
etkilenen bölgeyi yürüyüşün devamındaki su kaynaklarında veya denizde yıkayabilirsiniz.

Parkurda görmeye değer yerler
Belceğiz’de, Gavurağılı inişinde ve yolun devamında güzel manzaralara tanıklık edeceksiniz.
Yürüyüşün son 1,5 kilometresinde Pydnai kalıntılarını göreceksiniz. Burası pek çok kaynakta antik kent olarak
geçmesine karşın, Patara’nın batı ucunu korumak ve gözetlemek amacıyla inşa edilmiş bir karakoldur.

Su kaynakları ve alışveriş
Bel köyünün meydanında çeşitli atıştırmalıklar satın alabileceğiniz ufak bir bakkal var. Çayağazı’na (Özlen) kadar
temiz su kaynağı yok. Parkur üzerindeki su kaynaklarını işaretledim. Ancak sular lezzetsiz ve temiz olduklarına
şüpheliyim. İçme suyunuzu Bel’den tedarik edin. Şubat-Mart aylarında 1,5 litre, Nisan-Mayıs ve Eylül-Ekim aylarında 3
litre su ile yola çıkmanızda yarar var.

Konaklama – Kamp
Etabın sonunda, Patara plajında ücretsiz kamp kurabilirsiniz. Ücret karşılığında faydalanabileceğiniz, hem konaklama
hem de restoran hizmeti veren Özlen pansiyonda da konaklayabilirsiniz.
Mayıs, Eylül ve Ekim aylarında Çayağazı bölgesinde kamp kuracaklar mutlaka sivrisinek solüsyonu bulundursun.

Yazarın tavsiyesi
Bir sonraki Çayağazı – Kınık (Xanthos) etabını yürümenizi önermiyorum. Seraların arasında yürünen, ayaklarınızın su
toplayacağı, seralarda çalışan yabancıların “turist turist” diyerek sizi rahatsız edeceği çok tatsız bir parkur.
Dilerseniz hiç kamp kurmayıp Çayağazı’nda kalkan dolmuşlarla Letoon ve Kınık’a geçebilir, Xanthos’u gezebilir,
vaktiniz kalırsa ve antik eserlere ilgiliyseniz, gene dolmuşla Patara Antik kentine geçebilirsiniz.
Eğer günleriniz sınırlıysa, ancak biraz daha Likya yolu yürümek istiyorsanız Xanthos’u gezdikten sonra doğrudan Kaş’a
geçip, bir gece Kaş’ta konaklayıp Kaş – Kekova – Andriake etabını tamamlamanızı öneririm.
Bu dokumanı https://www.outdoorhaber.com/turkiyenin-en-iyi-yuruyus-rotalari/likya-yolu/likya-yolu-5-belgavuragili-cayagazi adresinden daha detaylı görüntüleyebilirsiniz.
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