TURKIJE BIKE&BOAT van BODRUM tot BODRUM
Regio: Turkse Egeïsche kust
Tijdsloop: 8 dagen / 7 nachten – 6 fietsdagen
Totale afstand: korte routes 240 km in totaal / gemiddeld per dag 40 km + 580 m hoogte
Lange routes 304 km in totaal / gemiddeld per dag 50 km + 940 km hoogte
Wegen: geasfalteerde wegen

Dag 1, welkom in Bodrum, Turkije
Onthaal door ons team op de luchthaven van Bodrum en transfert naar de gezellige havenstad. Afhankelijk van je
aankomsttijd, kan je nog wat genieten in de oude stad of meteen aan boord gaan van de gület, een houten zeilboot.
Eenmaal aan boord, verwelkomt de crew je met een drankje en informatie over het reilen en zeilen aan boord.
Dineren kan in één van de vele restaurants met zicht op het indrukwekkende kasteel van Bodrum.
Maaltijden: geen maaltijden inbegrepen
Bestemmingen: Bodrum-Milas luchthaven (BJV) of
aankomst in Kos luchthaven ( de gasten dienen ten laatste om 14u15 te landen om zo om 17u de ferry naar
Bodrum te nemen). De extra transferkost + oversteek met ferry is 60€ per persoon.
Verblijf voor 7 nachten: luxueuze privé gület
Dag 2, van Çiftlik naar Çökertme baai
Tijdens de boottocht naar de nabijgelegen Çiftlik baai genieten we van een stevig ontbijt. Onze eerste fietsdag start
met een veiligheidsbriefing. Dan klimmen en dalen we over groene heuvels en langs charmante dorpjes. We houden
halt in Etrim, waar we kennismaken met de authentieke traditie van handgeweven tapijten en getrakteerd worden op
een “Gözleme’ (hartige pannenkoek). Na een klim tot de top dalen we af naar onze boot in Çökertme, voor een
verfrissende duik en welverdiende lunch. We cruisen vervolgens naar de volgende baai voor een ontspannen
namiddag zwemmen en snorkelen. De dag wordt afgesloten met een diner aan boord onder de sterrenhemel.
Maaltijden: O / L / D
Bestemmingen: Çiftlik, Etrim, Mazi en Çökertme
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Afstand: 44,7 km / hoogte: +885 m / -885 m
Eerste klim: 3,5 km / hoogte: +190 m / gemiddeld 5,4%
Tweede klim: 6 km / hoogte: +274 m / gemiddeld 4,5%
Derde klim: 4,5 km / hoogte: +189 m / gemiddeld 4,2%
Dag 3, Çökertme dorp en Akbük dorp
Na het ontbijt varen we terug naar de beboste Çökertme baai waar ons fietsavontuur begint. Na een warming up rit
klimmen we naar de charmante dorpjes Alatepe en Kultak waar we van lokale delicatessen kunnen proeven. Na deze
rustpauze zetten we de afdaling in naar de adembenemende Akbük baai waar de boot ons opwacht. Na de lunch aan
boord genieten we van een ontspannen namiddag.
Diner op het dek.
Maaltijden: O / L / D
Bestemmingen: Çökertme, Alatepe, Kultak en Akbük
Afstand: korte route: 34,4 km / hoogte: +415 / -775 m
Lange route: 38,7 km / hoogte: + 775 / - 775 m
Eerste klim: 4,3 km / hoogte: +360 / gemiddeld 8,3%
Dag 4, Akbük dorp – Akyaka
Na het ontbijt fietsen we op en neer door de heuvels naar Akyaka. De ganse rit rijden we in de schaduw van de
pijnbomen langs schitterende vergezichten. Bij aankomst ben je vrij om het stadje te ontdekken en te lunchen in één
van de lokale restaurants. In de namiddag fietsen we terug naar onze boot voor een ontspannen middag in het water
of op het dek alvorens te dineren onder een sterrenhemel.
Maaltijden: O / D
Bestemmingen: Akbük dorp, Akyaka
Afstand: korte route: 25,5 km / hoogte: +517 / -510 m
Lange route: 49,8 km / hoogte: +988 / -988 m

Dag 5, Akyaka – Karaböğürtlen – Ula – Sedir eiland
Na het ontbijt verlaten we de kustlijn en fietsen landinwaarts door de citrusboomgaarden van de lokale boeren. Onze
eerste stop is bij de koninklijke graven van de 4de eeuw voor Christus, uitgehouwen in rotsen. Daarna rijden we
verder naar het dorp Karaböğürtlen waar we een rust- en drinkstop inlassen. Hierna zijn we klaar voor de uitdagende
klim naar de stad Ula, waar ieder op eigen houtje kan lunchen. Met haar lokale economie, weg van het toerisme, biedt
deze stad een echte inkijk in de Turkse landelijke levensstijl. We dalen af via een kronkelweg naar het zeeniveau tot in
het dorp Akyaka, waar we de kleurrijke boerenmarkt met verse, lokale producten bezoeken. We fietsen terug naar de
boot en varen verder naar het idyllische Sedir eiland (Cleopatra eiland). In de namiddag bezoeken we dit groene
eiland met zijn eeuwenoude ruïnes. Ter afkoeling kan je nadien nog zwemmen of snorkelen in het kristalheldere
water.
We dineren onder het vertrouwde sterrendecor in de Camlı baai.
Maaltijden: O / D
Bestemmingen: Akyaka, Karaböğürtlen, Ula, Sedir eiland
Afstand: korte route: 55 km / hoogte: +656 / -1100 m
Lange route: 63,5 km / hoogte: +1172 / -1172
Eerste klim: 8,5 km / hoogte: +527m / gemiddeld 6,2%
Dag 6, Camli – Karacaören – Amazon
Maak je na het ontbijt klaar voor een uitdagende, maar prachtige dag! Het presidentieel vakantieverblijf is gelegen in
deze regio waar rust en schoonheid heerst. We fietsen op en neer door beboste heuvels en blijven genieten van de
schitterende panorama’s. De laatste 3 km op de onverharde wegen brengt ons naar één van de mooiste baaien van
Turkije, genoemd naar de Amazone. Daar wacht de boot ons op met een rijk gevulde tafel voor de lunch. De middag
dient om te ontspannen en zwemmen. Er is gelegenheid voor een avondwandeling alvorens te dineren in een
afgelegen baai.
Maaltijden: O / L / D
Bestemmingen: Camli, Amazon baai
Afstand: korte route: 43,2 km / hoogte: +508 / - 754 m
Lange route: 54,8 km / hoogte: +845 / -845
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Eerste klim: 6,2 km / hoogte: +267m / gemiddeld 4,3%
Tweede klim: 3,7 km / hoogte: +181m / gemiddeld 4,8%
Dag 7, Körmen - Knidos - Bodrum
We cruisen bij zonsopgang naar Körmen. Bij aankomst ontbijten we en maken ons klaar voor onze laatste fietsdag.
We passeren het stadje Datça, bekend om zijn amandelnoten. Daarna volgt een stevige klim naar het hoogste punt
van het schiereiland, waar we een rustpauze inlassen en genieten van het prachtige panorama. Tijdens de afdaling
naar het dorp Mesudiye, hebben we een adembenemend uitzicht over de Egeïsche zee en het Griekse eiland Simi.
Onze tocht wordt verder gezet naar het gastvrije dorp Yazıköy, waar we zijn uitgenodigd voor een traditionele lunch.
Na onze koffie zetten we de afdaling in naar Knidos, gelegen op het einde van het schiereiland. Bij aankomst bezoek
aan het theater en de monumenten gelegen rond de oude haven en luisteren naar de mythe over Aphrodite. We
sluiten dit bezoek af met een zwempartij in de oude haven waarna we verder cruisen naar Bodrum. Bij aankomst nog
even tijd voor een last-minute shopping. We sluiten ons fietsverhaal af met een feestelijk afscheidsdiner aan boord.
Maaltijden: O / L / D
Bestemmingen: Körmen, Mesudiye, Palamutbükü, antieke site van Knidos
Afstand: korte route: 34 km / hoogte: +497 / -902 m
Eerste klim: 1,1 km / hoogte: +67m / gemiddeld 6%
Tweede klim: 4 km / hoogte: +107m / gemiddeld 2,7%
Lange route: 51,1 km / hoogte: +1008 / -1013
Eerste klim: 5,5 km / hoogte: +321m / gemiddeld 5,8%
Tweede klim: 4 km / hoogte: +107m / gemiddeld 2,7%
Dag 8 zaterdag, tot ziens
Na het laatste ontbijt afscheid van de crew en gidsen, en transfert naar de luchthaven van Bodrum voor de
terugvlucht.
Maaltijden: O

Inbegrepen:
7 overnachtingen met ontbijt op een traditionele, handgemaakte houten Turkse “gület” boot,
vergezeld door een 4 tot 5-koppige bemanning; 4 middag- en 6 avondmalen bereid met verse,
lokale ingrediënten door de privé chef aan boord, frisdranken, bier en zorgvuldig geselecteerde lokale wijnen
aan boord, Engelstalige fietsgids met uitgebreide lokale kennis, goede huurfiets, volgwagen met technieker,
voedzame snacks en flessenwater tijdens het fietsen, alle inkomgelden volgens het programma, alle havenen douanekosten, transfer van en naar de luchthaven
Niet inbegrepen:
Internationale- en nationale vluchten, luchthaventaks, tip voor gidsen en crew, e-bikes 105€ per week (op
aanvraag), reis- en ziektekostenverzekering, persoonlijke uitgaven zoals minibar, telefoon, visa indien van
toepassing.

KAYA GUNERI I

KAYA GUNERI II

KAYA GUNERI III

Een traditionele gület is een houten zeilboot van ongeveer dertig meter lang, voorzien van alle luxe en comfort. De
kajuiten zijn ruim en hebben eigen sanitair en voldoende bergruimte. Er zijn kajuiten met twee enkele bedden en
kajuiten met een dubbel bed. Een gület beschikt gemiddeld over 7 kajuiten en kan 12 gasten herbergen. De 4 tot 5koppige bemanning bestaat uit: de kapitein, de chef kok en 2 tot 3 matrozenç,
INDIVIDUELE GROEPSREIZEN; prijs per persoon in dubbele kajuit in april, mei, oktober
Groepsgrootte
8
9
10
11
12+
Prijzen in Euro

€1,695

In juni en september
+€170
Single suplement is €700 voor de ganse week.
Deze prijzen zijn inclusief BTW.

€1,645

€1,595

€1,545

€1,495

+€155

+€140

+€130

+€120
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Als de groep groter is dan 14 gasten, kan er een tweede boot worden ingelegd. De prijzen hiervoor dienen opnieuw
berekend te worden.
Betalingsvoorwaarden en kosten die worden aangerekend bij annulatie
Bike&boat:
-400€ voorschot bij reservatie, niet terugbetalend
-61 dagen voor vertrek het resterende bedrag
-60 – 31 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
-30 – 15 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
-14 – 0 dagen voor vertrek: 100% van de reissom
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