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Bayramören

Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonası’na
da ev sahipliği yapan Bayramören, bu
alanda uluslararası üne sahiptir.
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5

Kızılırmak

Ankara: 212 km
İstanbul: 434 km
Çankırı: 77 km
Karabük: 124 km
Kastamonu Havalimanı: 112 km
Esenboğa Havalimanı: 194 km

Bunları Biliyor Musunuz?
•
•

2011 Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonası Bayramören’de gerçekleştirilmiştir.
İlçede kuzey ve güney olmak üzere iki pist bulunması rüzgâr yönünden bağımsız olarak kesintisiz yamaç
paraşütü yapma olanağı sunmaktadır.
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Gelecek Hedeﬂeri
•

Turizm
Bayramören yamaç paraşütçülüğü için oldukça uygun doğal koşullara sahiptir. 2011 Dünya
Yamaç Paraşütü Şampiyonası’nın gerçekleştirildiği İlçe, yamaç paraşütü alanında uluslararası
bir üne sahiptir. Yamaç paraşütçülüğünün geliştirilmesi için yapımı devam eden konaklama
tesislerinin biran önce tamamlanması, ek konaklama ve altyapı yatırımlarının da yapılması gerekmektedir.
İlçeden geçen Melan (Soğanlı) Çayı kano sporu için, zengin ﬂora ve faunası ile av, dağ yürüyüşü,
bisiklet ve ATV turizmi için uygun ortam sunmaktadır. Bu yüzden ilçenin tanıtımı etkin şeklide
gerçekleştirilmeli ve aynı zamanda trekking, bisiklet ve ATV rotaları belirlenerek ve avlaklar oluşturularak altyapı yatırımları yapılmalıdır.

•

Arıcılık
İlçenin zengin ﬂorası sayesinde İlçede üretilen balın kalitesi oldukça yüksektir. Arıkovanı sayısının artırılması ve üretilen balın doğal ürün olarak pazarlanmasının sağlanması gerekmektedir.

•

Meyve Üretimi
İlçede ceviz ve kızılcık yaygın olarak yetiştirilmekte olup bu ürünleri doğal ürün olarak pazarlanması ve üretimlerinin artırılması gerekmektedir. Ayrıca bu ürünlerden kızılcık şurubu gibi türev
ürünlerin üretilmesi de teşvik edilmelidir.
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Bayramören Kaymakamlığı
Tel: +90 (376) 735 82 95 · Faks: +90 (376) 735 82 87

www.bayramoren.gov.tr

Bayramören Belediyesi
Tel: +90 (376) 735 80 16 · Faks: +90 (376) 735 80 04

www.bayramoren.bel.tr

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
Çankırı Yatırım Destek Oﬁsi
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