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  KAPI CREEK  
  נקודת ציון לכניסה

36 38.90 N  
028 53.70 E  

  
  כללי

המספק הגנה , לארי בקרב שייטיםומפרצון יפהפה ומאד פופ
אחד המקומות אותם אני פוקד בכל פעם . מכל סוגי הרוחות
  .שאני בטורקיה

הצוות המקומי יעזור לכם למצוא מקום ולהקשר וישריין 
  .  עבורכם מקום במסעדה

  
  כניסה

הכניסה . כניסה למפרצון מתגלה רק כשנמצאים ממש מולהה
שאר ייש לה. יחסית צרה ומספיקה לשני כלי שייט בו זמנית
  .במרכז המעבר עד להתרחבות של המפרצון

כדאי להמתין מחוץ , אם יש כלי שייט אחר שמתמרן לעגינה
  .הצר בזמן ההמתנה במעבר בעיתייםכדי לא להזדקק לתמרונים , למפרץ לפני הכניסה

  
  עגינה
  : אזורי עגינה המנוהלים כולם על ידי אותה מסעדה3ישנם 

 הורחב לאחרונה ומאפשר לגשת ירכתיים או חרטום לרציף עץ עם –) משמאלכם כשנכנסים(המזרחי . 1
  . חבל מורינג

 מורכב בעיקרו מרציף עץ שמאפשר לגשת ירכתיים או חרטום עם חבל –) מולכם כשנכנסים(הדרומי . 2
)  רגל ומטה34(יאכטות קטנות . הפינה בינו לבין הצד המזרחי רדודה ומשמשת לסירות דייג. מורינג

 עלהימנאולם דרוש תמרון זהיר ובאופן כללי נסו , יכולות להקשר גם מצידו הדרומי של רציף העץ
  .מלבחור באפשרות זו

 מאפשר עגינת חרטום , הוא המרוחק ביותר מהמסעדה והמועדף פחות–) מימינכם כשנכנסים(המערבי . 3
בפינה בינו לבין הרציף הדרומי . לא בכל המקומות יש חבל מורינג. בגלל עומקים נמוכים, בדרך כלל

  .  ישנה לגונה רדודה עם שרטונות
  

  .אם אתם נדרשים להטיל עוגן יש להטילו הרחק ככל האפשר בשל העומקים הרדודים
 

  םשירותי
  . שתאכלו במסעדה,כמובן, מצופה.  אין–דמי עגינה 

כשאחרון הסועדים עוזב .  אין ברציפים–חשמל 
  .מכבים את החשמל במסעדה

אולם לא ,  יש ברז ברציף הדרומי ליד המסעדה–מים 
  . תמיד יש מים

חדרי שירותים ברמה ,  מעל המסעדה–שירותים 
  .סבירה

משלמים לפי המנה העיקרית וכל הסלטים  –מסעדה 
  .והתוספות כלולים

  .בסמוך מסעדה, יתן לרכוש מצרכים בסיסיים בסככה נ–מכולת 
  .מהמסעדה,  כל בוקר–לחם טרי 
  . ממוקמים בפינה המזרחית של המפרצון–פחי זבל 
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   באזור פעילויות
 היכן שמתנוסס(יביא אתכם לרכס המזרחי המתנשא מעל המפרצון , לא קל אך גם לא קשה מאד, טיפוס. 1

  ".כמו בגלויות"עוצר נשימה ותמונות שם מובטח לכם נוף ). הדגל הטורקי
תביא אתכם לאוכף ממנו ) בהמשך לשביל המוביל לשירותים( דקות דרומה 20־הליכה קלה במשך כ. 2

.אם תמשיכו הלאה תגיעו למפרצון קטן ופרטי. ניתן להשקיף על הים הפתוח
 

  .כיהתורדרום  המדריך היחיד בשפה העברית למפרצי –" יט בתורכיהיהמדריך לש"מתוך 
 www.starboardonline.comפרטים נוספים על המדריך באתר 


