TURKIJE BIKE&HOTEL van BODRUM tot DALYAN

Regio: Turkse Egeïsche kust
Duur: 8 dagen / 7 nachten – 6 fietsdagen
Totale afstand: korte routes 265 km in totaal / gemiddeld per dag 45 km + 680m hoogte
lange routes 330 km in totaal / gemiddeld per dag 55 km + 965m hoogte
Wegen: geasfalteerde wegen
Dag 1 Welkom in Bodrum, Turkije
Onthaal door ons team op de luchthaven van Bodrum en transfert naar je hotel aan zee.
Na het inchecken heb je tijd om de charmante stad Bodrum en het Mausoleum te bezoeken, één van de
zeven wereldwonderen van de antieke wereld.
Geniet van een diner met zicht op het impressionante kasteel.
Maaltijden: geen maaltijden inbegrepen
Bestemmingen: aankomst in Bodrum – Milas luchthaven (BJV) of
aankomst in Kos luchthaven ( de gasten dienen ten laatste om 15u te landen om zo om 17u de ferry naar
Bodrum te nemen). Hiervoor is een extra transferkost van 60€ per persoon.
Verblijf: Ipek Garden Residence, www.ipekgardenresidence.com
Dag 2 Oosten van het schiereiland Bodrum
We beginnen de dag met een stevig ontbijt. Na een veiligheidsbriefing zijn we klaar voor verschillende
beklimmingen door beboste wegen van de dorpen Yalı en Çamlik. Stop in het Etrim dorp, waar we meer te
weten komen over de traditie van handgeweven tapijten, en waar we genieten van onze lunch, bereid met
verse lokale delicatessen. De tweede klim brengt ons naar het hoogste punt met een fantastisch uitzicht over
de dorpen waar we langs fietsten. Vervolgens zetten we de afdaling in naar het hotel.
Na een verfrissende duik kan je genieten van welverdiende rust aan zee.
In de namiddag bezoeken we het kasteel van Bodrum en het museum van onderwater-archeologie.
’s Avonds keuze te over voor een diner in één van de vele restaurants in het gezellige centrum van Bodrum.
Maaltijden: O / L
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Bestemmingen: Yali, Çamlik, Etrim, Yali
Afstand: 40,7 km / hoogte: +679 / -679 m
Eerste klim: 4 km / hoogte: +160 m / gemiddeld 4%
Tweede klim: 1 km / hoogte: +45 m / gemiddeld 4,5%
Derde klim: 1 km / hoogte: +115 m / gemiddeld 6,7%
Vierde klim: 1,5 km / hoogte: +130 m / gemiddeld 8,6%
Verblijf: Ipek Garden Residence
Dag 3 Yalıçiftlik – Oren
Na een ontspannen ontbijt brengt de volgwagen ons naar de startplaats van onze fietstocht. We rijden langs
de noordelijke oever van de Golf van Keramos naar het oosten. Er volgt een klim naar de charmante dorpjes
Mazi en Gökbel met een bezoek aan de dorpsmoskee. Vandaar zetten we de spectaculaire afdaling in via
een kloof naar de Çökertme baai. Na een rust- en drinkpauze volgen we de mooie blauwe kustlijn tot Ören
waar we rond de middag lunchen en inchecken in het hotel.
Geniet nog van je siësta op het strand of van een verfrissende duik in zee. 's Avonds dineer je in een
restaurant naar keuze en geniet je van de zonsondergang over de Egeïsche Zee.
Maaltijden: O
Bestemmingen: Mazi, Gökbel, Çökertme, Ören
Afstand: korte route 50 km / hoogte: +784 / -836 m
Eerste klim: 4,5 km / hoogte: +240 m / gemiddeld 5,2%
Tweede klim: 4,3 km / hoogte: +185 m / gemiddeld 4,3%
Lange route 63,5 km / hoogte: +1014 / -1030 m
Verblijf: Club Pomalin Boutique Hotel, http://clubpomalin.com.tr/
Dag 4, Ören – Akyaka
Na het ontbijt checken we uit en beginnen we ons fietsavontuur aan het hotel. Na een warming-up rit, volgt er
een pittige klim naar de schilderachtige dorpjes Alatepe en Kultak. Daar houden we een stop in een theehuis
en proeven we lokale lekkernijen met vers brood. We dalen af naar de Akbuk baai die omringd is door
pijnboombos en steile kliffen. Vanaf daar fietsen we langs de rand van het water, in en uit de kleine baaien
langs het kristalblauwe water van de Egeïsche Zee.
Geniet na de lunch van een ontspannen middag.
Nadien rijden we naar het centrum van Akyaka voor een wandeling langs de oever van de rivier, waar je kan
dineren in één van de restaurants.
Maaltijden: O / L
Bestemmingen: Ören, Alatepe, Kultak, Akbük, Akyaka
Afstand: korte route 32,5 km / hoogte: +490 / -898 m
Lange route 43,7 km / hoogte: +947 / -938 m
Eerste klim: 4,2 km / hoogte: + 360 m / gemiddeld 8,5%
Verblijf: Iskelem Hotel Seaview kamers, http://www.iskelemotel.com.tr/en/index.html
Dag 5 Akyaka – Karaböğürtlen – Ula – Akyaka
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.
Op weg langs geitjes en schapen fietsen we naar het dorp Karaböğürtlen, voor een rust- en drinkstop,
vanwaar we de uitdagende klim aanvangen naar de stad Ula, waar we ook zullen lunchen. Met haar lokale
economie, weg van het toerisme, biedt deze stad ons een echte inkijk in de Turkse landelijke levensstijl. We
dalen af via een kronkelweg tot zeeniveau en arriveren in Akyaka dorp, waar we de kleurrijke boerenmarkt
met verse, lokale producten bezoeken.
Er is nog tijd voor een kleine zwempartij alvorens te genieten van het diner bij zonsondergang.
Maaltijden: O, L
Bestemmingen: Akyaka, Karaböğürtlen, Ula, Akyaka
Afstand: korte route 57 km / hoogte: +670 / -1165 m
Lange route 64,1 km / hoogte: +1176 / -1176
Eerste klim: 7 km / hoogte + 506 m / gemiddeld 7,1%
Verblijf: Iskelem Hotel
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Dag 6, Kuyucak – Denizova – Akyaka
Na het ontbijt brengt de volgwagen ons naar de startplaats. Onze tocht begint op een hoogte van meer dan
800 meter. We fietsen ons een weg tussen de kleine nederzettingen met voortdurend wisselend uitzicht.
Onze inspanning wordt beloond met een picknicklunch met een fenomenaal vergezicht op Bodrum en het
Datça-schiereiland. Na de lunch zetten we de afdaling in, richting zee.
De rest van de middag vrij om te ontspannen.
Voor het diner keren we terug naar de stad Akyaka.
Maaltijden: O, picknicklunch
Bestemmingen: Kuyucak, Denizova, Akyaka
Afstand: korte route 43,5 km / hoogte: +806 m / -1043
Eerste klim: 2,4 km / hoogte: +101 m / gemiddeld 4,2%
Tweede klim: 2 km / hoogte: +89 m / gemiddeld 4,4%
Derde klim: 1,6 km / hoogte: +150 m / gemiddeld 9,1%
Vierde klim: 1,5 km / hoogte: +99 m / gemiddeld 6,6%
Vijfde klim: 1,3 km / hoogte: +75 m / gemiddeld 5,5%
Lange route 73 km / hoogte: +1232 m / -2071
Verblijf : Iskelem Hotel
Dag 7, Kaunos– Dalyan
Na het ontbijt worden we naar het Köyceğiz meer gebracht (35min) waar we beginnen met fietsen. Onze laatste
tocht gaat langs het smaragdgroene meer en passeert verschillende fruitboomgaarden. Na het verlaten van het
meer, neemt een uitdagende klim ons mee naar de Lycische rotsgraven langs de rivier Dalyan. Geniet van een
uniek uitzicht terwijl je luistert naar de Griekse mythologie. Onze fietstocht eindigt in de oude stad Kaunos, waar
we tussen het weelderige groen het oude theater met uitzicht op het meer bezoeken. We maken een korte
rondvaart op de Dalyan rivier om zo ons hotel aan de andere kant te bereiken.
We sluiten deze week af met ontspanning aan het zwembad en een afscheidsdiner.
Maaltijden: O / L / D
Bestemmingen: Köyceğiz meer, Dalyan rivier, Kaunos,
Afstand: 40 km / hoogte: +608 / -626 m
Eerste klim: 1 km / hoogte: +69 m / gemiddeld 6,9%
Tweede klim: 1,7 km / hoogte: 145 m / gemiddeld 8,5%
Lange route: 76,5 km / hoogte: +902 m / -920 m
Verblijf: Dalyan Resort, www.dalyanresort.com of een gelijkwaardig hotel
Dag 8 zaterdag, goodbye
Na het laatste ontbijt afscheid van onze gidsen en transfert naar de luchthaven van Dalaman voor de
terugvlucht.
Maaltijden: O
Inbegrepen:
7 overnachtingen in kamer met ontbijt, 5 middag- en 1 avondmaal, 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 gidsen, alcoholische en niet-alcoholische dranken, reis- en
ziektekostenverzekering, e-bikes € 100 per week (op aanvraag), visa indien van toepassing

PRIJZEN per PERSOON in EURO
INTERNATIONALE GROEPEN
GEGARANDEERDE VERTREK DATA en PRIJZEN in 2020
25 april- 2 mei / 2 - 9 mei / 23 – 30 mei
10 okt-17 okt / 17 okt-24 okt

2 tot 14 gasten
€1,295 per persoon in dubbele kamer
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€155 single supplement
6 juni - 13 juni / 12 – 19 sept / 26 sept - 3 okt

2 tot 14 gasten
€1,380 per persoon in dubbele kamer
€155 single supplement
INDIVIDUELE GROEPEN
(maart, april, mei, oktober)
(juni, september: 90€ extra per persoon)

4 - 5 gasten €1,495
6 - 7 gasten €1,395
8+ gasten €1,295 maximum tot 14 gasten
Single Supplement €155

Betalingsvoorwaarden en kosten die worden aangerekend bij annulatie
Bike&hotel:
-200€ voorschot bij reservatie, niet terugbetalend
-31 dagen voor vertrek het resterende bedrag
-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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