TURKIJE: ANTALYA – EĞİRDİR MEER – ANTALYA

Regio: Antalya, Turkije
Duur: 8 dagen / 7 nachten
Totale afstand: 300 km, dagelijks gemiddeld 50 km en + 650 m hoogte
Lange route: 365 km in totaal, dagelijks gemiddeld 60 km en + 900 m hoogte
Wegen: geasfalteerde wegen
Dag 1, welkom in Antalya, Turkije
Onthaal door ons team en transfert naar het hotel in de oude stad van Antalya. Na het inchecken wandelen
we met de gids door de oude, charmante binnenstad en de haven.
Geniet van je diner in één van de vele restaurants.
Maaltijden: geen maaltijden inbegrepen
Bestemmingen: Antalya Airport
Verblijf: Aspen Boutique Hotel www.aspenhotel.com.tr
Dag 2, Kurşunlu - Çandır
De dag begint met een gezond Turks ontbijt in het hotel. Nadien worden we naar de Kurşunlu-waterval
gebracht. We bezoeken eerst de indrukwekkende waterval, temidden de groene dennenbossen, alvorens
onze uitdagende fietsdag te starten.
Na een veiligheidsbriefing laten we de kust achter ons en klimmen geleidelijk langs de rand van het
Taurusgebergte naar het Karacaören-meer, waar we als het ware een stukje van het paradijs ontdekken.
Na een welverdiende lunch, rijden we naar het Yazılı Canyon Nationaal Park, waar we inchecken in ons
hotel en genieten van de rust langs de rivier. We sluiten de dag af met een wandeling langs de kloof en
voor de ijsberen onder ons met een duik in het koude, kristalheldere water.
Avondmaal in het hotel.
Maaltijden: O / L / D
Bestemmingen: Kurşunlu, Camılı, Eksili, Kocaalıler, Çandır
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Afstand: 60 km / hoogte: +1.204 m / -1.170 m
Eerste klim: 2,5 km / hoogte: +162 m / gemiddeld 6,5%
Tweede klim: 5,5 km / hoogte: +278 m / gemiddeld 4,3%
Derde klim: 1 km / hoogte: +65 m / gemiddeld 6,5%
Verblijf: Canlar Alabalık www.canlaralabalik.com
Dag 3, Çandır - Eğirdir
Na het ontbijt worden we naar Sütçüler stad gebracht voor een Turkse koffie in een traditioneel theehuis.
We rijden naar Adada en bezoeken de tempel, het theater en de agora van de oude stad. Een
picknicklunch in deze oude agora zal één van de hoogtepunten van ons avontuur zijn. Terug op de fiets
rijden we op de afgelegen wegen van het merengebied naar de schilderachtige oever van het Kovadameer. Het landschap is een oneindig schilderij van diepe, weelderige bossen en kleine baaien. Van het
Kovada-meer naar het Eğirdir-meer is het een eerder vlakke en gemakkelijke rit.
Deze geweldige fietsdag brengt ons langs een kloof, een Romeinse stad en twee meren.
Maaltijden: O / picknick lunch
Bestemmingen: Çandır, Yazılı Canyon, Adada, Yeniköy, Sağrak, Kovada, Eğirdir meer
Afstand: 47 km / hoogte: +784 / - 1.097 m
Eerste klim: 1 km / hoogte: +63 m / gemiddeld 6,3%
Tweede klim: 1,5 km / hoogte: +100 m / gemiddeld 6,6%
Derde klim: 1,7 km / hoogte: +115 m / gemiddeld 6,7%
Vierde klim: 2 km / hoogte: +190 m / gemiddeld 9,5%
Lange route: 77,5 km / hoogte: +983 / -1.291 m
Verblijf: Nis hotel, https://www.tripadvisor.com.tr/Hotel_Review-g1453721-d8506058-Reviews-Nis_OtelEgirdir_Isparta_Province.html
Dag 4, Eğırdır meer - Kasımlar
Na het ontbijt aan het meer, vrije tijd om te winkelen in de stad. De lange fietsroute begint vanaf het hotel.
Voor de kortere route word je met de wagen naar het startpunt gebracht. Op een hoogte van meer dan
1000 meter komen we toe aan de rivier Aksu, gevormd door gesmolten sneeuw. We dalen zo’n 35 km
geleidelijk af langs de watervallen van de rivier Aksu en eindigen de dag met een zeer pittige klim. Men
kan er ook voor kiezen om het laatste stuk met de volgwagen mee te rijden. We overnachten in een bed &
breakfast in Kasımlar dorp.
Het diner wordt geserveerd door ons gastgezin.
Maaltijden: O/ picknick lunch / D
Bestemmingen: Egirdir-meer, Aksu, Ayvalıpınar, Kasımlar
Afstand: 54,5 km / hoogte: +365 / - 712 m
Lange route: 70 km Hoogte: +770 / -786
Eerste klim in de lange route: 8 km / hoogte: 333m / gemiddeld 4,2%
Verblijf: St. Paul Yol Pansiyon www.stpaulyolpansiyon.com
Dag 5, Kasımlar - Caltepe
Een echt dorpsontbijt met verse eieren, kaas en zelfgemaakte confituur is wat we nodig hebben voor een
goede start. Vandaag bezoeken we de Köprülü-rivier. In de ochtend dalen we geleidelijk af langs de kloof
naar de rivierbedding. De volgende 20 km klimmen we gaandeweg met uitzicht op de bergen en
indrukwekkende rotsformaties. Geniet ten volle van dit stukje ongerepte natuur.
Onze lunch wordt geserveerd in een lokaal restaurant, waarna we de afdaling inzetten naar ons verblijf
voor die avond.
De charmante bed & breakfast wordt gerund door een gastvrij jong echtpaar met kinderen.
Het diner wordt geserveerd rond het kampvuur onder een sterrenhemel.
Maaltijden: O / L / D
Bestemmingen: Kasımlar, Kesme, Yeşilbağ, Caltepe
Afstand: 61,5 km / hoogte: +1,019 m / - 1.616 m
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Eerste klim: 2,3 km / hoogte: +153 m / gemiddeld 6,6%
Tweede klim: 1,4 km / hoogte: +95 m / gemiddeld 6,8%
Derde klim: 2,5 km / hoogte: +202 m / gemiddeld 8%
Verblijf: Erdinç Bed & Breakfast www.erdinc-pansiyon.business.site/
Dag 6, Çaltepe - Tazı Canyon - Karabük
Na het ontbijt in de ochtenddauw nemen we de fiets voor een nieuwe avontuurlijke dag met canyons,
rivieren en oude bruggen. Het eerste uur van onze rit is een geleidelijke afdaling met rotsformaties aan de
ene kant en de rivier aan de andere kant. Dan volgt er een uitdagende klim naar de Tazı Canyon, die
beloond wordt met een adembenemend uitzicht. Het laatste stukje naar het uitkijkpunt leggen we al
wandelend af. Na een welverdiende rustpauze dalen we terug af voor een lunch, bereid door de
dorpelingen. Op weg naar ons hotel, een laatste stop bij de oude brug met zicht op de Köprülü Canyon. Na
een kleine siësta in het hotel sluiten we de dag af met een wandeling door de canyon.
Het diner wordt geserveerd in het hotel, gelegen vlak naast de rivier.
Maaltijden: O/ L / D
Bestemmingen: Çaltepe, Tazı Kanyon, Köprülü Canyon, Köprüçay rivier
Afstand: 46,5 km / hoogte: +988 / -1.277 m
Eerste klim: 1,8 km / hoogte: +76 m / gemiddeld 4,2%
Tweede klim: 8,5 km / hoogte: +500 m / gemiddeld 6,2%
Verblijf: Eco Family Park Hotel, www.ecofamilypark.com
Dag 7, Aspendos Aqueduct - Zeytintaş grot
Na het ontbijt is er een optionele rafting- of kajaktocht langs de rivier. We checken uit en worden naar het
startpunt van de laatste rit gebracht. Onze fietstocht begint aan de monding van de Köprülü-rivier en brengt
ons naar onze lunchplaats. Na een lichte lunch fietsen we naar de best bewaarde aquaducten in Aspendos
en vernemen we alles over de oude architectuur. We fietsen verder over de landelijke wegen naar de
Zeytintaş grot. Na een bezoek aan de grot rijden we over afgelegen wegen en door kleine dorpjes tot aan
ons eindpunt. Daar frissen we ons op en sluiten we af met een toost op onze avontuurlijke week.
Onze transfert (50 min.) brengt ons naar ons hotel in Antalya.
We sluiten deze sportieve week af met een afscheidsdiner in een restaurant langs de zee.
Maaltijden: O / L / D
Bestemmingen: Aspendos Aquaduct, Zeytintaş grot, Köprülü-rivier
Afstand: 51,5 km / hoogte: +607 / -618 m
Eerste klim: 5,4 km / hoogte: +161 m / gemiddeld 3,5%
Verblijf: Trend Park Hotel, http://www.trendparkhotel.com/ of
Crown Plaza Hotel, www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/antalya/aytya/hoteldetail
Dag 8, tot ziens
Na het laatste ontbijt afscheid van onze gidsen en transfer naar de luchthaven van Antalya voor de
terugvlucht.
Maaltijden: O

Inbegrepen:

7 overnachtingen in kamer met ontbijt, 6 middag- en 5 avondmalen, Engelstalige fietsgids met
uitgebreide lokale kennis, goede huurfiets, volgwagen met technieker, voedzame snacks en
flessenwater tijdens het fietsen, alle inkomgelden volgens het programma, transfer van en naar de
luchthaven
Niet inbegrepen:
Internationale- en nationale vluchten, tip voor de gidsen, alcoholische en niet-alcoholische dranken, reis- en
ziektekostenverzekering, e-bikes € 100 per week (op aanvraag), visa indien van toepassing

Eon Tours, Turkey&Greece
Toros Mah. 824 Sok. No: 13-1, 07070 Antalya
Phone: +90 242 230 3720 Fax: +90 242 229 5651
info@eontours.com - www.eontours.com

PRIJZEN per PERSOON in EURO
INTERNATIONALE GROEPEN
GEGARANDEERDE VERTREKDATA en PRIJZEN in 2020
5 – 12 april / 12 - 19 april / 19 - 26 april / 10 – 17 mei
18 okt – 25 okt / 31 okt – 7 nov

2 tot 12 gasten
€1,190 per persoon in dubbele kamer
€115 single supplement
14 - 21 juni / 21 - 28 juni / 5 - 12 sept
€1,250 per persoon in dubbele kamer
€115 single supplement
INDIVIDUELE GROEPEN
(tussen 1 maart en 15 november)
(juni, juli, augustus en september: 60€ extra per persoon)

4 - 5 gasten €1,395
6 - 7 gasten €1,295
8+ gasten €1,199 maximum tot 12 gasten
Single Supplement €115

Betalingsvoorwaarden en kosten die worden aangerekend bij annulatie
Bike&hotel:
-200€ voorschot bij reservatie, niet terugbetalend
-30 – 21 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
-20 – 11 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
-10 – 0 dagen voor vertrek: 100% van de reissom
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