Reizen met Ömer in 2016

Turkse Riviera Antalya
Cappadocië
8 daagse excursiereis
Halfpension 390 € pp (singel + 110 €)
Van 16 april 2016 tot 23 april 2016

Reis nr.

1

Uiterlijke inschrijvingsdatum: zaterdag 6 februari 2016
Meer info zie achteraan deze brochure

Best Travel

Dendermondsesteenweg 269

9040 GENT

8 dagen Antalya en Cappadocië
Ontdek de schoonheden van de Turkse Riviera en het
adembenemende Cappadocië

Dag 1

Brussel - Antalya

Rechtstreekse vlucht vanuit Brussel naar Antalya. Een Nederlandstalige staatsgids zal ons ter plaatsen opwachten en ons
begeleiden naar het hotel.
We overnachten in de buurt van Antalya en genieten daar het avondmaal.

Dag 2 Antalya – Cappadocië
Na het ontbijt rijden we naar Cappadocië. Een rit van ongeveer 6 uren. Tijdens
de rit worden we geïnformeerd over de cultuur en de bevolking. Om de benen
te strekken stoppen we even in Sultanhani Aksaray. Een karavansaray was een
bermherberg waar de reizigers konden rusten en herstellen van de dagreis. De
karavansaray ondersteunden de stroom van de handel, informatie en mensen
over het netwerk van handelsroutes met betrekking tot Azië, Noord-Afrika en
Zuidoost Europa, met name de Zijderoute. De kenmerken zijn de vierkante of
rechthoekige ommuurde buitenkant met een breed portaal. Een kunstwerk om
zeker even bij stil te staan.

In de late namiddag rijden we door naar het hotel in Cappadocië waar het avondmaal nuttigen en blijven overnachten.
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Dag 3 Cappadocië
Na een stevig ontbijt trekken we naar Cappadocië een landstreek ten zuiden van de steppe in de Turkse regio’s CentraalAnatolië en Oost-Anatolië. Het gebied staat op de werelderfgoedlijst van Unesco. Het gebied heeft een oppervlakte van
2
2000 km .We hebben zicht op de vulkaan Ercyes Daği. Daarnaast bevinden zich nog twee andere vulkanen.
Cappadocië bestaat uit enerzijdse een tufsteenlandschap, ontstaan door uitbarstingen van de Daği-vulkanen, en
anderzijds een kalksteen waarin karstverschijnselen te zien zijn. Door langzame verwering en de verschillende
gesteentetypes die elk anders zijn en met een andere snelheid eroderen, is een bijzonder eigenaardig en grillig landschap
ontstaan. In de karstgrotten zijn in de loop der tijd kerken gebouwd.
De vorming van de typische tufsteenkegels komt grotendeels door harde stukken lava die oorspronkelijk in de enorme
`tufsteenkoek' lagen. Door erosie kwamen ze bloot te liggen, waarna wind en water minder invloed hadden op het
onderliggende tufsteen.
Op plaatsen waar deze harde stenen in de tufsteenkoek ontbraken, vormden zich tafelformaties, waarin rivieren diepe
ravijnen uitsleten. Al in de prehistorie werd dit gestolde lava gewonnen en werden de markante tufsteenkegels uitgehakt
tot woningen. Vanaf deze tijd tot de jaren 1950, toen op last van de regering deze holwoningen verlaten werden.

We bezoeken ook nog het openluchtmuseum van Göreme, Pasabag en er wordt een wandeling gemaakt door de
verschillende valleien, waaronder ook de vallei van Derwent.
Er is ook een bezoek gepland aan één van de 40 ondergrondse steden die werden gebruikt als schuilplaatsen voor de
christenen. Werden langs binnen afgesloten met molenstenen. Echt indrukwekkend.
Optioneel aan deze uitstap: een ballonvaart van 1 uur varen (zeker niet te missen), adembenemend mooi (150€ pp).
Sluiten af met een show van Derwisjen (20€ pp).

Avondmaal en tweede overnachting in Cappadocië.
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Dag 4 Ihlara dal
We rijden naar het Ihlara dal waar we de grotkerken en
een klooster gaan bezoeken. De Ihlara-vallei is één van de
toeristische attracties die in de regio Cappadocië ligt. De
vallei bevat verschillende grotten, rotskapellen en kerken
uitgehakt in de rotswanden die dateren van de
Byzantijnse periode, van in de beginjaren van het
christendom. De Byzantijnse rotskapellen bedekt met
fresco’s zijn in grote aantallen in de canyonwand te
vinden. Tot de bekendste behoren de Ağaçaltı (Daniel)kerk, de Yılanlı (Openbarings)-kerk en de Sümbüllü
(Hyacint)-kerk.
We wandelen tot aan de Belisirma. Een klein dorp maar
bekend omwille van verschillende ruïnes. De kerkruïnes
van Ala, Bezirhane, Karagedik en Direkli zijn Byzantijnse
kerkgrotten.

Er wordt ook een bezoek voorzien naar de Zimi vallei.

De feeënschoorsteen kan men niet onverlet voorbij.

Alvorens terug te keren naar het hotel stoppen we nog even bij een krater. Nadien
stoppen we aan een tapijtenknoperij waar we uitleg krijgen over de geschiedenis van
het tapijtknopen.

Laat ons die dag feestelijk afsluiten met een
Turkse avonds in het Evanos restaurant gelegen
binnen in een grot, dit voor slechts 30 € pp All in

Logeren voor de derde maal in hetzelfde hotel waar ook het avondmaal kan genoten worden.
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Dag 5 Konya en Hasan Dag Vulkaan
We keren na het ontbijt terug richting Antalya. We rijden via de
schijnbare eindeloze vallei van Konya. Er zijn namen zoals “Rozen
vallei” – “Rode vallei” (zijn de meest bekenden) ook nog de “Ihlara
Vallei”, de “Duiven vallei” enz… We houden halt aan de Hasan Daği
vulkaan. Hij is inactief en ligt in de buurt van Aksaray. De top van de
vulkaan ligt op 3.286 meter hoogte, en is de tweede grootste berg
van Centraal-Anatolië. Het duurt ongeveer zes uur om naar de top
te klimmen maar er naar toe rijden is onmogelijk.

Rondom de vulkaan zijn er kleine dorpen waar de mensen
vooral leven van de landbouw. De vulkaanbodem is erg
vruchtbaar. De omgeving is ook karakteristiek door alle
oude uitgespuwde lava. De weg die we volgen loopt via de
enorm uitgestrekte Konya-vlakte. Opvallend daaraan is de
graanteelt. Er is ook een bezoek gepland aan het
Mevlanaklooster in Konya welke nu is ingericht als een
museum en tentoonstelling over de derwisj. Elk jaar in
december is er een derwisj-festival ter nagedachtenis aan
de dood van Mervlana de stichter van de kloosterorde van
de
de derwisj en die in de 13 eeuw de grootste orde was van
de wereld.

Overnachting en avondmaal in de buurt van Antalya.

Dag 6: De hoofdstad van de Turkse Riviera - Antalya
De zesde dag gaan we naar de stad Antalya. We bezoeken er de markt waar men de sfeer tussen de plaatselijke bevolking
kan opsnuiven. Later op de dag brengen we een bezoek aan een juwelen- en lederbedrijf. In de loop van de namiddag
rijden we naar het hotel in de buurt van de stad. Daar wordt het avondmaal genoten en zullen we overnacht.
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Dag 7: Antalya
Een dagje vrij voor wie dat wenst. Vrijblijvend kan je een bezoek brengen aan een burcht. (Prijs 35 € inclusief
middagmaal)
Antalya vlijt zich tegen een imposante rots aan die plots opduikt
tussen twee stranden (het Cleopatrastrand en het Ooststrand). Op
de rots troont de 13de-eeuwse burcht van de Seltjoeken, een van
de prachtigste sites uit het gebied van de Middellandse Zee. De
burcht is vrij goed bewaard en heeft kilometerslange muren en
150 torens. In 1220 maakte Sultan Alaeddin Keykybat van Antalya
zijn winterverblijf en scheepsbasis. De oude gebouwen tonen nog
steeds hoe belangrijk de stad was onder de heerschappij van de
Seltjoeken. Bij de imposante burcht liggen opmerkelijke
scheepswerven en de Kizil Rule (rode toren, een achthoekige 33 m
hoge toren die diende als hoektoren voor de vesting, gebouwd in
1225-1227). Ook aan de watervallen in Antalya brengen we een
bezoek.

Avondmaal en overnachting in de buurt van Antalya.

Dag 8: Antalya - Brussel
Aan alle mooie dingen komt een einde. We keren terug naar Brussel.
Wij hopen dat u tevreden en met mooie herinneringen terug keert naar de thuishaven.
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8 DAAGSE EXCURSIEREIS

Cappadocië

PERIODE

16 april 2016 - 23 maart 2016

390€ pp

Eénpersoonskamer: + 110 €
De reisleiding kan ten allen tijde aanpassingen doorvoeren in het vermelde programma.
Inbegrepen:
• Vlucht heen en terug vanuit Brussel (Zaventem)
• Transport van luchthaven naar hotel en terug
• Verblijf op basis van halfpension (ontbijt en avondmaal)
• Vier overnachtingen in 5* en drie in 4* hotels
• Toegangsgelden voor de vermelde excursies
• Alle verplaatsingen in een moderne autocar met airco
• Begeleiding door een Nederlandstalige staatsgids
• Luchthaventaksen
• 20 kg bagage per persoon
• Verwelkomingscoctail te Gent (datum volgt)
Niet inbegrepen:
• Vervoer van en naar Zaventem (vertrek P+R parking Gentbrugge 20 € pp)
• Optionele excursies
• Visum (+/- 15 € pp)
• Middagmaal - gemiddeld 12 à 14 € pp
• Dranken
• Persoonlijke uitgaven
• Fooien voor de reisleider en buschauffeur
• Eventuele kerosinetoeslag / verhoging luchthaventaksen
Boeking van deze reis moet vóór zaterdag 6 februari 2016
Het ontvangen van het reisbedrag geldt als datum van inschrijving en de reservatie van uw plaats.
Storten op het rekeningnummer BE39 0689 0036 2919 op naam van:
Best Travel – Dendermondsesteenweg 269 te 9040 Gent - met vermelding van het reisnummer (zie voorblad).
Voor meer info:

mail: omergok@outlook.be
gsm: +32 483/61 50 94
Sleepstraat 108 te 9000 Gent – resto Gökpalace
Inschrijvingsformulier beschikbaar in resto Gökpalace

Vluchturen onder voorbehoud en vliegmaatschappij 3 weken voor vertrek.
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