GÖKOVA
BICYCLE
TOUR 2019
Mugla Bicycle Association and Servas Turkey are aiming to ensure peace in
the world, people, protection of community health and the environment, the
improvement of local and preservation of our global aspects of the environment and
quality of life, to ensure the interaction between different cultures, the protection of
nature with sports and culture using the cycling sport as the main tool.
Gökova Bicycle Tour is organising by Muğla Bicycle Association for 13 years,
around the Gulf of Gökova, the most beautiful bay in our country. This tour is
organized by Muğla Bicycle Association and Servas Türkiye on the date between 1418 May 2019.
Starting from Bodrum, by ferry to Datça, Çubucak, Marmaris, Akyaka,
Akbük, Ören, Yukarı Mazı and will end at Bodrum from the coast. The cyclists who
believes that the bike will change the world with an international team, we
emphasize the peacefully and nature friendly specification of bicycle and unifying the
cultures. We aim for five days of cycling and camping activities, near the shore and
forests always.
Cyclists will use their own bikes and camping equipment. Total number of
participants are 300 and 30 of them are reserved for foreign participants. A tour
jersey will be given to all participants. Accommodation is made by the organizing
committee, at camp sites with water and toilet, and meals are eaten at camping sites.
Participants who do not have a bicycle or who do not want to bring in or have no
camping equipment can hire a bike, electric bicycle and camping equipment.
Accommodation is is at different camping sites every evening. The cyclists deliver
their baggages to the truck in the morning and receive at the next camping site in the
evening. The whole route is asphalt and all kinds of bicycles can be used. As there are
slopes on the course, participants are advised to be trained.
All participants will meet at Bodrum Zetaş Camping on 13.05.2019 on
monday.
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1 st day 14.05.2019, Tuesday: Bodrum Zetaş Camping- Bodrum Port- Datça Körmen
Port (ferry boat) - Çubucak Camping (50 km)
2 nd day: 15.05.2019 Wednesday: Çubucak Camping- İçmeler- Akyaka (55 km)
3 rd day: 16.05.2019 Thursday: Akyaka- Akbük- Ören (50 km)
4 th day: 17.05.2019 Friday: Ören- Yukarı Mazı- Yalıçiftlik (45 km)
5 th day: 18.05.2019 Saturday: Yalıçiftlik- Bodrum (20 km)
Start date and place: May 14, 2019 Bodrum
End date and place: May 18, 2019 Bodrum

Requested; Participants will pay a fee of 400 TL or 80 euros to Muğla Bicycle
Association for a 5-day cycling and camping activity.

Contact

Bülent Savran

bulentsavran@gmail.com
+905327360222 (whatsapp)
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GÖKOVA
BİSİKLET
TURU 2019
Muğla Bisiklet Derneği ve Servas Türkiye, bisiklet sporunu temel araç
olarak kullanarak, ülkemizde ve dünyada barışın sağlanması, insan, toplum ve
çevre sağlığının korunması, yerel ve küresel açıdan çevremizin korunması ve
yaşam kalitesinin düzeltilmesi, farklı kültürler arası etkileşimin sağlanması, spor
ile doğanın ve kültürün korunması, geliştirilmesi amacıyla, bisiklet turu
düzenleyecektir.

Ülkemizin en güzel körfezi olan Gökova Körfezi çevresinde 13 yıldır
Muğla Bisiklet Derneği tarafından düzenlenen, Gökova Bisiklet Turu, Servas
Türkiye ile birlikte 14-18 mayıs 2019 tarihleri arasında 13. kez organize
edilecektir.
Bodrum’dan başlayan, feribot ile Datça’ya, Çubucak’a buradan
Marmaris, Akyaka, kıyıdan Akbük, Ören, Yukarı Mazı ve Bodrum’da son bulan
uluslararası bisikletçilerden oluşan bisikletin dünyayı değiştireceğine inanan
karma bir ekiple, bisikletin barışçıl, kültürleri birleştirici ve doğa dostu yönünü
vurgulayarak beş günlük bisiklet ve kampçılık etkinliği yapılacaktır.
Bisikletçiler, kendilerine ait bisikletleri ve kamp malzemelerini
kullanacaklardır. Toplam katılımcı sayısı 300 olup, bunun 30 tanesi yabancı
katılımcılar için ayrılmıştır. Muğla Bisiklet Derneği tüm katılımcılara 1 adet tura
ait forma verecektir. Konaklama, organizasyon komitesi tarafından saptanan, su
ve tuvalet bulunan kamp yerlerinde yapılmakta, yemekler kamp yerlerinde
yenmektedir. Bisikleti bulunmayan veya getirmek istemeyen veya
kamp
malzemesi olmayan katılımcılar, talep ederlerse bisiklet, elektrikli bisiklet ve
kamp malzemesi kiralama yoluna gidebileceklerdir. Her akşam farklı kamp
yerinde konaklama yapılmaktadır. Katılımcıların eşyaları, sabah teslim edilip,
akşam alınmak üzere, kamyon ile taşınmaktadır. Parkurun tamamı asfalt olup,
her türlü bisiklet kullanılabilmektedir. Parkur üzerinde yokuşlar bulunduğundan,
katılımcıların, antremanlı olmaları tavsiye edilir.
Tüm katılımcılar 13.05.2019 pazartesi günü Bodrum Zetaş
Kamping’de toplanacaklardır.
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1. gün 14.05.2019 salı: Bodrum Zetaş Kamping- Bodrum Limanı- Datça Körmen
Limanı (feribotla)- Çubucak Kamping (50 km)
2. gün 15.05.2019 çarşamba: Çubucak Kamping- İçmeler- Akyaka (55 km)
3. gün 16.05.2019 perşembe: Akyaka- Akbük- Ören (50 km)
4. gün: 17.05.2019 cuma:

Ören- Yukarı Mazı- Yalıçiftlik (45 km)

5. gün: 18.05.2019 cumartesi: Yalıçiftlik- Bodrum (20 km)
Başlangıç tarihi ve yeri: 14 mayıs 2019 Salı Bodrum
Bitiş tarihi ve yeri:

18 mayıs 2019 Cumartesi Bodrum

Talep edilen; Katılımcılar 5 günlük, bisiklet ve kampçılık faaliyeti
karşılığında 400 TL veya 80 euro ücreti bağış olarak Muğla Bisiklet
Derneğine ödeyeceklerdir.
İletişim

Bülent Savran

bulentsavran@gmail.com
+905327360222 (whatsapp)
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