Reizen met Ömer in 2016

Turkse Riviera - Antalya
Pamukkale
8 daagse excursiereis
Halfpension 390 € pp (singel + 110 €)
Van 1 oktober 2016 tot 8 oktober 2016

Reis nr.

3

Uiterlijke inschrijvingsdatum: zaterdag 3 september 2016
Meer info zie achteraan deze brochure

Best Travel

Dendermondsesteenweg 269

9040 GENT

8 dagen Turkse Riviera en Pamukkale
Ontdek de schoonheid van de Turkse Riviera en het adembenemende Pamukkale

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 – Demre - Fethiye
Na het ontbijt rijden we ongeveer 2:30 uur zuidwaarts langs de kust naar
Demre. Een stad waarvan de bouwperiode onbekend is. Vroeger werd
deze stad Myra genoemd. Er zijn twee Lycische dodensteden (rotsgraven)
uitgehakt in de verticale zijde van de kliffen.
De Acropolis op het Demre-plateau zijn gedeeltelijk opgegraven door een
Duitse archeoloog. Het betreft het Romeinse theater en de Romeinse baden de eski hamam. We brengen ook een bezoek aan St.-Nicholaaskerk.
Hierna rijden we door naar Fethiye. De schoonheid van deze stad is niet in
woorden uit te drukken. Een kust met ontelbare inhammen en een ongelooflijke schoonheid aan natuur.

In deze mooie stad genieten we ons avondmaal en de nachtrust.
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Dag 3 Fethiye – Kayakö – Ölüdeniz - Saklikentravijn
Na een stevig ontbijt trekken we van Fethiye. Deze stad wordt
een spookstad genoemd. Het dorp dient als museum en is
een historisch monument. Ongeveer 500 huizen blijven zoals
ruïnes en zijn onder bescherming van de Turkse regering
waaronder twee Grieks-orthodoxe kerken, waarin de belangrijkste bezienswaardigheden van de spookstad blijven. In
2014 heeft de regering beslist om het dorp verder te ontwikkelen.
Van ruïnes naar mooie stranden in Ölüdeniz. Een omgeving
met door pijnbomen begroeide Babadag gebergte en de heldere blauwe Middellandse zee. Eén van de vijf mooiste stranden van de wereld en het meest gefotografeerde strand. Ölüdeniz is nog ongeschonden en het is bijna onmogelijk een
bouwvergunning te krijgen.
Dit levert een wonderlijke overgang van zee naar weelderige groene natuur. Het wereldberoemde parelwitte zandstrand is er ideaal om te luieren.

Van ene adembenemende spektakel naar het andere. Want we reizen door naar Saklikentravijn vlak bij het Taurisgebergte.
Saklikent betekent “Geheime stad” in het Turks en is een Canyon die ongelooflijk mooi en mystiek is. Deze 18 kilometer
lange ravijn is 300 meter steil en 100 meter diep en is gevormd door smeltwater van de Taygetos en de Kocakay rivier en
onder in de kloof stroomt het water van de Xanthos-rivier. Na de Verdon in Frankrijk en Vikos in Griekenland, wordt het
beschouwd als de derde langste canyon in Europa. Het gebied rondom de canyon is rijk aan flora en fauna, met steile
hellingen en verbazingwekkende dieptes om te observeren.
In de late namiddag rijden we door naar Pamukkale.

Het avondmaal en de overnachting is gepland in een Thermenhotel in de buurt van Pamukkale.

Best Travel

Dendermondsesteenweg 269

9040 GENT

Dag 4 Pamukkale
Onmiddellijk na het ontbijt vertrekken we naar het natuurwonder Pamukkale.
Pamukkale, In het Nederlands “kasteel van katoen” is
een natuurfenomeen.
Het sterk kalkhoudende water loop er via een groot
aantal terrassen van een helling. Uit het warme water
(35°) slaat calciumcarbonaat neer en zo worden dikke
pakketten kalk langs de terrassen afgezet. Op deze manier krijgt de helling een bijzonder uitzicht en lijkt het op
een kasteel van katoen of op een bevroren waterval.
Door het groot aantal toeristen werd het proces van
kalkvorming echter aangetast en daarom is ervoor gekozen om grote paden langs een nieuw wandelpad te maken. Bij de toegang tot dit pad moeten de schoenen uit,
en er mag niet van het pad afgegaan worden.
Vlak bij Pamukkale ligt Hiërapolis. Zowel Pamukkale als Hiërapolis
zijn twee archeologische vindplaatsen en is aldus een bekend
opgravingsgebied. De opgravingen gebeuren er door Italianen.
Deze opgravingen leveren ongelooflijk mooie beelden op, zoals
bijvoorbeeld het theater (nog steeds in gebruik), openbare toiletten en vele anderen.

Na de middag keren we terug richting Antalya. Op de terugweg bezoeken we
een tapijtenfabriek waar een uiteenzetting wordt gegeven over de waarde
(kleur en motieven) van de tapijten.

Het avondmaal en de overnachting doen we in de buurt van Denizli.
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Dag 5 Via het Taurusgebergte verder richting Antalya
Wanneer de mogelijkheid zich aanbied bezoeken we een nomadenkamp. We vervolgen dan
onze weg naar Sagalassos. Deze stad is een
antieke stadsruïne in Turkije. Circa 590 na
Christus verwoestte een aardbeving de stad.
Vele inwoners trokken weg. De hoge ligging in
het Aglusungebergte en de afscherming door
de puinlaag behoedde de ruïne van plundering
en erosie. Hierdoor werden veel materialen
bewaard tot op heden. De opgravingen zorgen
jaarlijks voor een nieuw stukje verleden.
Deze stad heeft een monumentale ingangspoort met een zuilengalerij, een agora, een
tempel en grandioos theater.
De opgravingen worden gecoördineerd door
Marc Waelkens van de universiteit Leuven

Overnachting en avondmaal in de buurt van Antalya.
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Dag 6: De hoofdstad van de Turkse Riviera - Antalya
Er wordt een bezoek gebracht aan de oude stad
en de mooie oude haven.
Kaleici, ook bekend als oud Antalya is het kleine
historische deel in het centrum van de levendige
moderne stad Antalya.
De stad is in het bezit geweest van Romeinen,
Byzantijnen, de Seljuk Turken en als laatste de
Ottomaan Turken.
De grote moderne stad kwam pas op na de Tweede Wereldoorlog. Tot die tijd was het Kaleici Antalya.

Met massief stenen muren, kronkelende straatjes en pittoreske oude
huizen zijn zo dicht op elkaar gebouwd dat er geen zon te bekennen
is in de smalle straatjes.

Het avondmaal en de overnachting in een hotel in de buurt van Antalya
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Dag 7: Antalya
Deze dag is er een bijkomende uitstap voorzien. M.a.w. wie daaraan niet wenst deel te
nemen is vrij en kan zelf kiezen voor de
dagindeling. (Prijs 40 € inclusief middagmaal).
Wat omvat deze optionele uitstap? Een
bezoek aan de Düden waterfalls. Vervolgens rijden we door naar het Antalyamuseum, één van de belangrijkste musea in Turkije. De collectie omvat natuurhistorische
opgravingen, archeologische vondsten,
enorm veel standbeelden, iconen die uit
kerken rondom Antalya afkomstig zijn en
nog veel meer. Het meest indrukwekkend
zijn de vele standbeelden.

Dit is niet alleen vanwege de omvang van de collectie maar ook de manier waarop ze gepresenteerd worden. De beelden
zijn afkomstig uit verschillende periodes. Vooral de collectie Romeinse en Griekse beelden is indrukwekkend te noemen.
Dus een echte aanrader.

In de loop van de namiddag keren we terug naar het hotel.
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

Pamukkale

PERIODE

1 oktober 2016 - 8 oktober 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)
• Zeven overnachtingen in 3* en 4* hotels maar ook in 5* hotel
• 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 14 € pp)
• Dranken
• Persoonlijke uitgaven
• Fooien voor de reisleider en buschauffeur
• Eventuele kerosinetoeslag / verhoging luchthaventaksen
Boeking van deze reis moet vóór zaterdag 3 september 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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