Individuele fietstocht Turkije en Rhodos:
een 15-daagse trektocht door Zuidwest Turkije en
over het Griekse eiland Rhodos 2019 (DRFT219I)

Onze filosofie: overdag lekker actief, dan ’s avonds een goede maaltijd,
een warme douche en een comfortabel bed in een kleinschalige accommodatie.

meer informatie: www.annahiking.nl

(2-12-2018)

Accommodaties: Turkije: familiehotels, vaak met zwembad of dichtbij strand, of simpele pensions. Rhodos:
2 wat luxere hotels, 2 eenvoudiger familiehotels.
Reisprogramma: De routes gaan voornamelijk over verharde autoluwe binnenwegen. Er zijn wat stukjes
onverhard, met de hybride fietsen zijn die prima te doen.
Boekbaar: april t/m oktober. Als je reis in meerdere perioden valt, zijn de aankomstdata in Turkije en op
Rhodos bepalend voor de totaalprijs; vraag dan een offerte.
Prijzen per persoon, zonder vlucht en met huurfiets
- april t/m juni en oktober
- juli t/m september

2-persoonsk.
€ 1.230
€ 1.320

1-persoonsk.
€ 1.425
€ 1.515

alleenreizend
€ 1.600
€ 1.690

Startpunt / eindpunt: Dalaman / Rhodos.
Inbegrepen
- 14 overnachtingen met ontbijt; diner op dag 1 en 2.
- Huur hybride tourfiets. Toeslag e-bike €85. Helm op aanvraag gratis beschikbaar.
- Luchthaventransfers en bagagevervoer.
- Veerboot Fethiye-Rhodos en transfer naar hotel in Rhodos-stad.
- Meertalige contactpersoon ter plaatse.
- Globale routebeschrijvingen en GPS-tracks voor alle routes (in gpx-formaat); kaart van de omgeving.
Niet inbegrepen
- Vlucht en verzekeringen. Visum Turkije (circa €20).
- In Griekenland: overnachtingsbelasting (€0,50-€3 per kamer per nacht).
- Lunches, diners (met uitzondering van dag 1 en 2), dranken en andere uitgaven van persoonlijke aard.
- Huur GPS (te huur via AnnaHiking).
- Klantenbijdrage garantiefonds GGTO à € 15,- per boeking.
- Alles wat verder niet wordt genoemd onder ‘inbegrepen’.
Dagprogramma
(hm = hoogtemeters)
1. Ophalen luchthaven Dalaman, transfer naar Fethiye (45 min.), evt. bezoek rotsgraven. (Fethiye)
2. Rondje schiereiland en/of boerenlandroute. (24/41 km; 275/200 hm; Fethiye)
3. Rondrit ‘groenevalleiroute’, transfer naar Göcek. (37 km; 200 hm; Göcek)
4. Van Göcek naar Dalyan aan de rivierdelta. (40 km; 400 hm; Dalyan)
5. Rustdag of rondrit Dalyan langs granaatappelplantages. (30 km; 250 hm; Dalyan)
6. Van Dalyan naar Köycegiz aan de overkant van het meer. (40 km; 300 hm; Köycegiz)
7. Van Köycegiz terug naar Dalyan. (35 km; 500 hm; Dalyan)
8. Transfer naar Fethiye en boot naar Rhodos. Helios-eilandtour. (80 km; 600 hm; Rhodos stad)
9. Stadwandeling of excursie Symi. (25 km; 500hm; Rhodos stad)
10. Van Rhodos stad naar Archangellos. (40 km; 400 hm; Archangellos)
11. Rondrit van Archangellos naar Lindos. (46 km; 150 hm; Archangellos)
12. Van Archangellos naar het wijnstadje Embonas. (38 km; 450 hm; Embonas)
13. Van Embonas via Kritinia kasteel en Kamiros opgravingen naar Kalavarda. (33 km; 600 hm;
Kalavarda)
14. Dagtocht vlindervallei Petaloudes. (35 km; 200 hm; Kalavarda)
15. Transfer naar de luchthaven van Rhodos.

