
                 MAKO ADVENTURES  / BOAT AND BIKE TOURS
TUR KODU  BB-GKV                                                            2021 Yaz Sezonu
Bodrum-Gökova-Bodrum

 
Genel Bakış
Türkiye'nin Güney Sahili Gökova Körfezi, 40 yılı aşkın süredir Avrupalılar ve Türk turistler arasında gözde
mavi yolculuk destinasyonu olmuştur. Bu muhteşem sahil şeridini tekneyle keşfederken bize katılın! Bir 
zamanlar Leleglere, Dorlara ve Karyalılara ev sahipliği yapan Antik BODRUM kasabasını ziyaret edeceğiniz 
Bodrum'u keşfetmek için erken gelin. Ayrıca limandaki antik kalede yer alan dünyanın ilk Deniz Arkeolojisi 
Müzesi'ni de ziyaret edebilirsiniz. Bodrum'dan 45 dakika sürüş mesafesinde Çökertme köyünde (koyu) ahşap 
yelkenli teknemize bineceğiz ve teknede konaklayarak deniz ve bisiklet macerasına yelken açacağız. 
Turumuzda, Akdeniz'in en güzel ve şimdilik el değmemiş koylarında pedal çeviriyor ve yol üzerindeki küçük 
köyleri de geziyoruz. Küçük balıkçı köylerini keşfetmek, denizde yüzmek ve hatta teknemizde bulunan 
kanolarda kürek çekmek için bolca fırsat olacak.

Öne Çıkanlar 
    Teknede konaklama / Bodrum Antik Kenti / Bozulmamış (henüz!) Gökova Körfezi'nde bisiklet/ Lezzetli Türk
ve Yunan  yemeklerini ve şaraplarını tatmak / Gözlerden uzak ve Manzaralı Plajlar Gökova körfezi koylarında 
yürüyüş.

Tur Aktivitesi
Tur Tipi Tekne ve Bisiklet 
Tur Kodu BB-GKV01/ BB-GKV02 BB-GKV03 BB-GKV04

Dahil Olanlar

Teknede 7 gün, 6 gece konaklama, 7 akşam yemeği, 6 kahvaltı,  3 öğle yemeği, 
(Teknede 4 gün tam 3 gün ½ pansiyon) 2 gece Otel konaklama (oda/kahvaltı)
El halısı üreticisi,yerel bal üreticisine ziyaret, Bodrum Havaalanından transferler. 
(transferler hakkında transfr dökümanına bakınız ).Rotalar arası transferler.

Başlama/ Bitiş Bodrum-Bodrum 
Hava limanı Bodrum-Bodrum BJV Hava Alanı
Toplam Gün /Gece 6 Nights 7 Days at yacht 2 Nights otel(oda/kahvaltı)

Giriş /ÇIkış Gün Cuma 12:30 Otele giriş / Cumartesi 12: 00'den itibaren Otelden çıkış / Yat'a giriş 
Cumartesi Öğleden sonra. Tekneden Çıkış- Cuma 16:30.

Tur Zorluk Derecesi Seviye 2
Toplam Mesafe Yaklaşık 125Mi.-200Km. Bisiklet
Günlük Ort. Mesafe Yaklaşık. 17.7Mi./ 28.5 Km.

Aklınızda Bulunsun

Tüm turlarımızda tutarlılığı korumak için çok çalışıyoruz, ancak bazı gezilerin 
benzersiz farklılıkları var. İşte bu turla ilgili aklınızda bulundurmanız gereken 
bazı noktalar. Kötü hava veya dalgalı deniz olması durumunda, güzergah tekne 
kaptanımızın takdirine bağlı olarak değiştirilebilir. Kabin alanı sınırlıdır, bu 
nedenle bagajınızın boyutunu dikkate alın. Teknede WiFi düzensiz olabilir.
Tekne hakkında daha fazla soru için Mavi Yolculuk SSS sayfamıza göz atın.

Lütfen Unutmayın: Bu PDF belgesini indirdikten sonra bu yolculuk için seyahat planında küçük  değişiklikler 
yapabiliriz. Bu seyahat için rezervasyon yaptıysanız ve lokasyonlarda veya aktivitelerde değişiklikler de dahil 
olmak üzere büyük değişiklikler varsa, size doğrudan e-posta göndereceğiz.
Ancak, seyahatiniz için yola çıkmadan önce varış ve ayrılış ipuçları dahil olmak üzere en güncel seyahat bilgileri
için her zaman çevrimiçi seyahat programına baktığınızdan emin olmalısınız:
https://www.makodivingbodrum.com
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1.Gün (Cuma) Bodrum
Bodrum havalimanına bireysel uçuş ve Bodrum'a transfer * (45 dk). Öğlen 12: 00'den sonra otelinize giriş. 
Öğleden sonrayı ünlü çarşısı ve heybetli kalesiyle hareketli Bodrum’da dolaşmak için kullanın.
2. Gün (Cts) Bodrum - Yalıçiftlik (aprx. 11 mil./17 km)
Otelinizde kahvaltı sonrası. Otelden Çıkış. Bisikletli Bodrum şehir turumuz Bodrum Kalesi ve antik çağın 
dünyanın yedi harikasından biri sayılan Halikarnas Mozelesini ziyaretle başlayacak. Yalıçiftlik koyuna 
yapacağımız 17 km’lik bisiklet turundan sonra akşam yemeği ve geceleme yine bu koyda olacak.
Kahvaltı Otelde /Yolda öğle yemeği/Teknede akşam yemeği
3. Gün (Pazar) Yalıҁiftlik - Mazı - Akbük (yaklaşık 26 mil./41 km)
Yalıçiftlik’ten başlayan etabımız ilk olarak Etrim Köyü, yerleşik hayata geçmiş yörüklerin köylerini kurduğu 
doğa harikası bir bölgedir. Eldokuma halılarıyla da ünlü bu köyümüzdeki molamız ardından yarımadanın 
içlerine doğru orman yollarını takip ederek Mazı Koyu’na ulaşacağız. Buradan tekneyle geçeceğimiz Akbük’de 
uzun bir yüzme molamız olacak. Geceleme Akbükü’nde olacaktır.
Kahvaltı teknede Öğle Yemeği Yolda- Akşam yemeği Teknede
4. Gün (Pzt) Akbük - Akyaka (aprx. 19,4 mil./31 km)
Akbük’ten başlayacak olan bisiklet turumuza, iki katlı yapıları, kendilerine ait bahçeleri, taş yapısının ahşapla 
süslenmesi ile inşa edilmiş, begonyalar ile süslü bahçeleri ile ünlü Akyaka‘da öğle molası vereceğiz. Akşam 
yemeği ve geceleme Kleopatra ada Koyu’nda olacaktır.
Kahvaltı Teknede/Yolda öğle yemeği/Teknede akşam yemeği
5. Gün (Sal) Akyaka –Ҁamlı (aprx. 21 mil./34 km)
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 olacaktır.
Kahvaltı Teknede/Yolda öğle yemeği/Teknede akşam yemeği
6. Gün (Çar) Ҁamlı –KaracaSöğüt-Yedi adalar (yaklaşık 12,5 mil ./20 km)
Küçük orman köyleri arasından ferah çam kokuları eşliğinde İngiliz Koyu’na kadar gideceğiz. Buradan 
bizi alacak olan teknemizle 1,5 saatlik bir yolculuktan sonra Yediadalar’a ulaşmış olacağız. Akşam 
yemeği ve geceleme Yediadalar Koyu’nda olacaktır. 
Kahvaltı Öğle ve Akşam yemeği Teknede
7. Gün (Perş.) Yedi Adalar - Körmen - Knidos (yaklaşık 26 mil./42 km)
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.
Kahvaltı Öğle ve Akşam yemeği Teknede
8. Gün (Cuma) Knidos – Çökertme (Karaya Çıkış)-Bodrum
Teknede kahvaltının ardından Çökertme Koyu'na yapılan son geçişte deniz havasının tadını çıkarın. 
Öğleden sonrayı yüzerek geçirin ve rahatlayın. Öğleden sonra 16: 30'da maalesef tekneden çıkış vakti 
geliyor. Yatınıza, mürettebatınıza ve tur rehberlerinize veda etme zamanı. Tekne çıkışından sonra  
Uçuşunuza bağlı olarak. Bodrumdaki otelinize veya havalimanı transferi.
Kahvaltı ve öğle yemeği teknede. 
9th  Gün (Cts.) 
Kahvaltı sonrasında Otelden Çıkış işlemleri ve 12:15 Havaalanına grup transferi.

* Öğle yemekleri 6-7 ve 8’inci günler teknede verilir. Bunun dışında kalan günler Öğlen yemekleri 
katılımcılar karada tur sırasında uğrandığımız yerlerde yemeklerini kendileri alırlar.
**Varış günü ve ayrılış günleri oda & kahvaltı Otel'de 2 gecelik konaklamalar Mako adventure tarafından 
karşılancaktır.
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Turdan Beklenenler.

Bir kez bagajınızı açın ve Bisiklete binmeye ve yolculuğun tadını çıkarmaya odaklanın. Her gece yüzen 
otelinizde tüm seyahatiniz boyunca gemide uyuyun, Günün bir kısmını bisikletle dolaşın ve günün geri kalanını 
gemide geçirin. Ege denizinin güneşin ve berrak sularının tadını çıkarın, Gökova'nın çam ormanlarında 
yürüyün, küçük köyleri ve büyüleyici kasabaları ziyaret edin. Akşamlarınızı yıldızları seyrederken güvertede 
içeceğinizin tadını çıkararak geçirin.

     
Dahil olanlar 

     • 2 Gece Otel konaklama Oda ve Kahvaltı.
     • Mürettebatlı bir gulette 7 günlük gezi
     • Duşlu / tuvaletli iki yataklı kabinde 6 gece tekne konaklaması full pansiyon.
     • Güzergahta açıklandığı gibi rehberli bisiklet turları ve gezi
     • Günlük bisiklet turları için genel bakış haritaları (gemide)
     • İngilizce/ Almanca / Türkçe konuşan tur rehberi.
     • Bodrum havalimanı ile Bodrum arasında toplu grup transferleri (sadece gemiye biniş veya iniş           
günlerinde mevcuttur)
     • Yiyecek ve içecekler. ve yemeklerin hazırlanması.
     • Teknenin ve odaların temizlenmesi. / Yatak çarşafları ve havlular
     • Jeneratör seti (220 V-50Hz) her gün 4 saat çalışır.
     • Klima yatmadan 2 saat önce çalışır.
     • Yakıt.
     • Agenta ücretleri.
     • Tatlı su (kullanım suyu)
     • İçme suyu / çay  ve kahve.

             Hariç Olanlar

     • Bodrum'a Yolculuk
     • Teknedeki içecekler (hesap cetveli; kaptana ödenecek)
     • Kıyıda yemekler ve içecekler
     • Görülecek yerler / müze ziyareti için giriş ücreti. (tur fiyatına dahil değildir)
     • Kıyıda kullanım için plaj havlusu
     • Tur rehberleri ve ekip için ipuçları. Geleneksel olarak% 10.
     • Planlanmamış Yolcular tarafından talep edilen liman marina ziyaretleri,
     • Özel (bireyesel) transferler, (Grup transferleri haricindekiler)

Fiyatlar

Aylar  Kişi başı Tur fiyatı

Mayıs/Haziran/ Eylül /Ekim TL 7.480,00
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