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GÖKOVA KÖRFEZİNDE BİSİKLET & MAVİ YOLCULUK TURU 
 Bodrum – Yalıçiftlik – Mazı – Akbük – Akyaka – Çamlı – İngiliz Koyu – Yedi 

Adalar – Körmen – Knidos – Bodrum  

24 Ekim 2020 (7 Gece 8 Gün / Bisiklet ile 190km)  

 

Bisiklet turlarımızın gözbebeği Gökova Körfezinde yapacağımız Bisiklet ve Tekne 

turumuz Bodrum ve Datça yarımadası etabında gerçekleşmektedir. Turist yoğunluğundan kendini koruyabilmiş bu 

yarımada, turkuaz denizi, el değmemiş ormanları, muhteşem koylarına saklanmış köyleri ve tarihi ile doğa ve spor 

severler için ideal bir atmosfer sunmaktadır 
 

Koyları, adaları, adını tarihi kalıntıları ile hala yaşatan Keramos kenti ile mavi yolculukların da vazgeçilmez durağıdır.  

İstikrarlı rüzgârı, korunaklı dantel koyları, denize kadar inmiş çam ormanları, turkuaz renkli denizi, zengin sualtı 

yaşamı ve tüm bu nimetlere yerleşim yerlerinden sadece dakikalar kadar yakınlıkta olan başka bir cennettir Gökova. 

Cıvıl cıvıl kuş sesleri, yeşilin her tonu, bir yandan tertemiz ve buz gibi suları bu bölgeyi doğa tutkunlarının 

vazgeçilmez konumu haline getirmiştir 

Ege sahilinde hala bakirliğini koruyan Gökova Körfezi büyük şehirlerin uğultusundan, stresinden uzak kalmak 

isteyenlere tertemiz doğasıyla unutulmaz zamanlar geçirme imkânı sunmaktadır. Muhteşem bir denize, kusursuz 

plajlara ve koylara ev sahipliği yapan Gökova körfezi doğa sporu tutkunları için harika imkanlar sunmaktadır 

2600 yıllık medeniyet geçmişi, 200 kuş, 30 memeli, 25 sürüngen türüne ev sahipliği yapan Gökova Havzası, 

ülkemizin paha biçilemez hazinesidir. Aralarında Akdeniz fokları, kum köpek balıklarının ve yunusların da bulunduğu 

çok sayıda korunan türe ev sahipliği yapmaktadır  

01.Gün |24 Ekim 2020 |Cumartesi| BODRUM  

Bodrum’a münferit olarak varışınız sonrası saat 14:00’da tekneye biniş. Teknede alınacak akşam yemeğine 

kadar dileyen misafirlerimiz Bodrum’un keyfini çıkarabilirler. Geceleme teknemizde.  

 

02.Gün |25 Ekim 2020 |Pazar|  BODRUM – YALIÇİFTLİK (17 km)   

Kahvaltı sonrası, Bisiklet ile Bodrum şehir turumuz Bodrum 

Kalesi ve antik çağın yedi harikasından biri sayılan Halikarnas 

Mozelesini ziyaret ile başlayacak. Yalıçiftlik koyuna yapacağımız 

17 km’lik bisiklet turundan sonra akşam yemeği ve geceleme 

Yalıçiftlik koyunda demirli teknemizde.  
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03.Gün |26 Ekim 2020 |Pazartesi| YALIÇİFTLİK – MAZI – AKBÜK (41 km) 

Kahvaltı sonrası, Yalıçiftlik’ten bisiklet ile başlayan ilk 

etabımız, yerleşik hayata geçmiş yörüklerin köylerini 

kurduğu Etrim Köyü olacak. Eldokuma halılarıyla da 

ünlü bu köydeki molamızın ardından yarımada’nın 

içlerine doğru orman yollarını takip ederek Mazı 

Koyu’na ulaşacağız. Buradan tekne ile geçeceğimiz 

Akbükü’nde uzun bir yüzme molamız olacak. Öğle 

yemeği tur esnasında teknede alınacak. Geceleme 

Akbükü’nde demirli teknemizde.   

 

04.Gün |27 Ekim 2020 |Salı|  AKBÜK – AKYAKA (31 km)  

Kahvaltı sonrası, bisiklet turumuz; sahil yolu boyunca her koyu 

ayrı güzellikte olan Akbük – Akyaka arasında sürecek. Antik 

çağlardan bugüne kadar çeşitli uygarlıkları ağırlamış, “Doğal 

Akvaryum” olarak nitelendirilen Kadın Azmağı ve geleneksel 

mimarimizin özelliklerini günümüz koşullarıyla buluşturan iki katlı 

evleri ile ünlü Akyaka‘da öğle molası vereceğiz. Akşam yemeği 

ve geceleme Kleopatra Ada Koyu’nda demirli teknemizde. 

 

05.Gün |28 Ekim 2020 |Çarşamba| AKYAKA – ÇAMLI (34 km)  

Kahvaltı sonrası, orman ve dağ yollarını takip edecek bisiklet turumuz, tekneyle ulaşacağımız Çamlı Koyu’ndaki 

yüzme molası ile son bulacak. Akşam yemeği ve geceleme Çamlı Koyu’nda demirli teknemizde. 

 

06.Gün | 29 Ekim 2020 |Perşembe| ÇAMLI – İNGİLİZ KOYU – YEDİ ADALAR (20 km)  

Kahvaltı sonrası, küçük orman köyleri arasından ferah çam kokuları eşliğinde İngiliz Koyu’na kadar gideceğiz. 

Öğle yemeği tur esnasında teknede alınacak. Buradan bizi alacak olan teknemizle 1,5 saatlik bir yolculuktan 

sonra Yediadalar’a ulaşmış olacağız. Akşam yemeği ve geceleme Yediadalar Koyu’nda demirli teknemizde. 
 

07.Gün |30 Ekim 2020 |Cuma|  YEDİADALAR – KÖRMEN – KNİDOS (42 km)   

Kahvaltı sonrası, tekne ile Datça yarım adasındaki 

Körmen’e geçiş. 450 metre yüksekliğe kadar 

tırmanacağımız etabımızda bol bol fotoğraf molası 

vereceğiz. Etabımızın hedefi, coğrafi konumu ve 

tarihiyle dillere destan Knidos Antik Şehri. 

Egenin en nadir güzellikteki koyunda 

geceleyeceğiz. Akşam yemeği ve geceleme 

teknemizde.   

 

08.Gün |31 Ekim 2020 |Cumartesi | Knidos – Bodrum  

Kahvaltı sonrası tekneden ayrılış ve turumuzun sonu. 

TUR ÜCRETİ:  

 Tur Ücreti Kişi Başı 

İki kişilik kabinde kişi başı ücret  7.800 TL 

Tek kişi farkı 1.500 TL 
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TUR ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER: 
| Mürettebatlı birinci sınıf Gulette 7 gece 8 gün kahvaltı dahil konaklama (Her kabinde duş, wc ve klima 

imkanı) 

| Programda belirtilen öğle ve akşam yemekleri 

| Tur esnasında kullanılacak olan manuel pedallı gezi bisikleti 

| Her bisiklet etabı için hazırlanmış yol haritaları 

| Ören Yeri Giriş ücretleri 

| Yedek Bisiklet ve Yol Yardım Takip aracı (Mercedes Sprinter) 

| Profesyonel Türkçe Rehberlik Hizmeti 

| Seyahat sağlık sigortası. 70 yaş ve üzeri %100 surprim uygulanır (Sigorta aynı zamanda mesleki zorunluluk 

sigortası olduğundan iptali mümkün değildir) 

| ÖNEMLİ NOT: Bu programın gerçekleşebilmesi için minimum 10 katılımcının kayıt olması gerekmektedir 

 

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 

| Tekne mürettebatı ve rehberler için bahşişler 

| Bireysel ziyaret edilen ören yeri girişleri 

| Teknede alınacak tüm alkollü ve alkolsüz içecekler 

| Programda belirtilmeyen öğle ve akşam yemekleri 

 

İLAVE HİZMETLER   

Manuel Pedallı Gezi Bisikleti yerine E-Bisiklet kiralamak isterseniz; 

Haftalık E-Bisiklet İlave Ücreti:  300 TL    

  

İPTAL ŞARTLARI:        

Tur Hareket tarihine;   

| Kayıt günü ile 30 gün arası kişi başı 200 TL  

| 30 gün – 15 gün arası %60    

| 15 gün – 7 gün arası %80     

| 7 gün ve sonrası %100 ceza uygulanır! 

 

 

TUR BİSİKLETLERİMİZ 

 

MANUEL PEDALLI GEZİ BİSİKLETLERİ  

Şehir Bisikletlerimiz gereksinimlerimiz doğrultusunda 

tasarlanıp Avusturya'da özel olarak üretilmiştir. 4 farklı 

ölçüde üretilen Ktm gövde aluminyum kadrolar 1,50 - 

1,90 mt boyundaki misafirlerimiz için uygundur. Asfalt ve 

hafif engebeli arazi şartlarında emniyetli ve rahat sürüş 

imkanı sağlamaktadır  
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E-BİSİKLETLER  

PEDELEG  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrikli bisikletlerin temel farkı standart bisikletlere göre pedal kuvvetine ek olarak istendiğinde elektrik 

desteğinin devreye girerek sürücüye destek olmasıdır. Yani elektrik sistemi ihtiyaç olduğunda pedal kuvvetine 

ek olarak devreye girer. Bu nedenle E-Bisikletlerin en önemli işlevi birçok insan için bisiklete binmeyi engelleyen 

dik yokuşlar, terleme, aşırı yorgunluk, uzun mesafeleri gidememe korkusu gibi sebepleri ortadan kaldırmasıdır.  

 

BİLİNMESİ GEREKENLER  

Program Değişikliği Hakkında;   

|Hava şartlarına bağlı olarak tur rotası değişebilir.  

Zorluk Seviyesi 2  

|Sunulan turlar bölgeyi çok iyi bilen rehberler eşliğinde gerçekleşecektir. Parkurumuz düzenli bisiklet kullananlar 

için kolay bir etaptır. Günlük 16 – 40 km arası olup Anayol ve trafikten uzak köyler arası yollarda geçmektedir.   

|Rehberiniz, sizi her gün rota hakkında bilgilendirecektir. Bisiklet turlarımızda kask takma mecburiyeti vardır. 

Kendi kaskınızı getirmenizi öneririz, bizden kullanmayı tercih ederseniz kasklarımız sınırlı sayıdadır ve ön 

rezervasyon gereklidir. 

Çocuklar Hakkında  

|Genel kanaatimiz iyi bir kondisyona sahip ve en az 10 yaşında olan çocukların bisiklet turlarına katılabileceği 

yönündedir. Çocukların boyu bu bisikletler için en az 1.50 metre olmalıdır.  

Yemekler Hakkında  

|Tekne mürettabatımız ve mutfak personelimiz yolculuk boyunca zengin kahvaltı ve program akışına göre 

günlük  sıcak menü hazırlamaktadır. Yemek programı tekneye biniş günü akşam yemeği ile başlar, son gün 

kahvaltı ile sona erer.  

İnternet Hakkında  

|Teknelerimizde internet hizmeti bulunmamaktadır.  
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