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WANDELEN LANGS DE LYCIAN WAY 

 

 

Op zondag 30-08-2009 in de vroege morgen 

vloog ik naar Antalya een wandelavontuur 

tegemoet. Ik zou er gedurende een maand met 

zware rugzak rondtrekken langs de LYKIA 

YOLU of het Lycische pad. Ik had het 

wandelpad leren kennen door te surfen op 

internet en was onmiddellijk verliefd geworden. 

Het pad is ongeveer 509 km lang en ligt tussen 

Fethiye en Antalya. Vanuit beide richtingen kan 

de wandeling aangevat worden doch de 

officiële start is nabij Fethiye. Ik wilde niet 

enkel een sportieve inspanning leveren doch ook 

genieten van natuur en cultuur zodat ik mij niet 

strikt aan mijn planning hoefde te houden. Ik 

zou wel zien. 

 

 
 

zondag 30/08/2009 ZAVENTEM ANTALYA 

 

Om 04.05 uur kan ik mijn zware rugzak van 16 kilo kwijt bij de balie van Jetair. Om 06.05 uur 

vertrekt mijn Airbus van de Turkse maatschappij Freebird richting Turkse zon. Op de overvolle 

Airbus ben ik blijkbaar de enige met zware bergschoenen aan. De andere reizigers dragen 

teenslippers. 

Na de landing ga ik vliegensvlug mijn toeristenvisum halen want zonder betaling van de verdoken 

inkomtaks van 15 € kom je niet door de paspoortcontrole.  

Ik word afgehaald door de chauffeur van mijn pension dat ik via internet had geboekt. Buiten de 

gebouwen van de luchthaven word ik in het gezicht geslagen door de hitte. Het kwik is gestegen 

tot boven de 40° C. Mijn prachtige pension Sabah ligt in Kaleici, de oude wijk nabij de oude 

haven.  

http://www.sabahpansiyon.8m.com/
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Ondanks de middaghitte kan ik het niet laten om de mooie binnenstad te verkennen. In Turkije is  

het een officiële feestdag. Op 30 augustus wordt de overwinning op de Grieken in 1922 

herdacht. In de onmiddellijke nabijheid van het pension liggen binnen wandelafstand de meeste 

bezienswaardigheden: de kleine plezierhaven, winkeltjes, restaurants en bars.  

 

 

 

  
 

‟s Avonds geniet ik van een lekker avondmaal in de bebloemde binnenplaats van het pension. Ik 

proef voor het eerst van een raki, de nationale sterke drank, en spoel de maaltijd door met het 

heerlijke lokale bier „Efes‟. Na een dag in de hitte, tot 47° C in de schaduw, val ik in een diepe 

slaap in mijn kamer met airco. 

 

maandag 31/08/2009 busreis naar FETHIYE 

 

Onder een stralende zon geniet ik van het lekkere ontbijt in buffetvorm. Door de chauffeur van 

het pension word ik naar het busstation (otogar) gebracht gezien dit een 6-tal kilometer buiten 

Kaleici ligt. Ik neem er de bus naar Fethiye voor een rit van ongeveer 4 uur door het ruwe en 

droge binnenland. De rit langs de kustlijn blijkt mooier doch duurt dubbel zolang. 

In de namiddag kom ik dan ook aan in Fethiye waar ik met de dolmus (kleine bus) tot op 100 

meter van Ideal pension gebracht word. Het pension ligt iets buiten de drukte van het centrum in 

de nabijheid van de mooie jachthaven. ‟s Avonds maak ik een heerlijke avondwandeling. Ik slenter 

langs de haven met zijn talrijke pleziervaartuigen, bezoek er het antieke theater en trek naar de 

hoog gelegen rotsgraven. Heel toevallig val ik buiten het drukke en zeer toeristische 

http://www.idealpension.net/
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restaurantgebeuren op een eetgelegenheid genaamd Mozaik Bahçe (mosaic garden) met een 

heerlijke tuin waar ik voor het eerst enkele Turkse specialiteiten proef. Ik geniet er van een  

  
huisgemaakte manti, een soort Turkse ravioli gevolgd door een leverschotel met een warme 

groentemix en flinterdun oranje brood dat de kleur heeft van paprikachips. Na de maaltijd kreeg 

ik van het huis de gebruikelijke çay (thee) aangeboden.  

 

dinsdag 01/09/2009 Wandeling naar KAYAKÖY 18 km 

 

 

Ik vergeet voor één keer de verjaardag van 

mijn zus niet en zend haar een sms. Na een 

eenvoudig ontbijt met fantastisch zeezicht ga 

ik op stap naar KAYA(KÖY), een wandeling naar 

het sedert 1923 verlaten  Griekse bergdorp 

dat vroeger Levissi heette. Na de oorlog van 

1922 tussen de Turken en de Grieken waren er 

hele volksverhuizingen en werd de bevolking 

van dit niet zo onbelangrijke stadje naar 

Griekenland gedeporteerd. Sindsdien is het 

een spookstad die nooit meer bewoond werd. 

 

Na een 4 uur durende wandeling van 18 km kom 

ik van het serene spookdorp terecht in een 

stad vol bars, winkels, restaurants en zelfs een 

sex-shop duidelijk gericht op het welbehagen 

van de Britse toerist. Ik kan er gelukkig vlug 

ontsnappen door een busje (dolmus) te nemen 

naar Fethiye. 

Terug op mijn kamer neem ik een verkwikkende 

douche, drink ik een koele Efes op het balkon 

van mijn kamer en bestudeer de reisweg voor 

morgen. 

 

Ik breng mijn rugzak in orde en vooraleer mijn bed op te zoeken ga ik opnieuw lekker eten in 

restaurant Mosaic Garden. Ik slaap eerder onrustig want morgen is het de grote dag. Ik moet op 

stap met een rugzak van boven de 20 kilo (16 kilo + 5 liter water en wat proviand!). 
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woensdag 02/09/2009 OVACIK FARALYA 14,8 km 

 

Eindelijk is het zo ver. Na afrekenen voor twee nachten met ontbijt (30 €), neem ik de dolmus 

nabij de moskee naar Ovacik. Ik word afgezet in de nabijheid van de startplaats en in mijn 

opwinding laat ik mijn splinternieuwe pet achter in het busje. Gezien de hitte besluit ik mijn 

zweethanddoekje als hoofddoek te gebruiken.  

 

 

Pas om 10.15 uur, volgens mij wat laat, vertrek 

ik nabij de officiële startplaats. De wandeling 

is prachtig en het pad stijgt steeds hoger de 

bergen in. Er is voldoende water onderweg en 

het zicht op de lagune van Ölüdeniz wordt 

steeds mooier. Het zicht op de Baba Dagi 

(1.989 m) met de talrijke deltavliegers is 

hemels. Vers en fris water bekom ik in het 

dorpje Kozagaç. In de omgeving zijn veel 

bijenkorven waar imkers het vloeibare goud 

verzamelen.  

 

Daarna gaat het richting Kirme, een dorpje 

waar de tijd bleef stilstaan. Omstreeks 16.00 

uur kom ik aan in pension George House in 

Faralya. Ik ben moe doch voel me heel 

opgewekt. Mijn rugzak leverde me geen 

problemen ondanks de zware inspanningen 

onder een loden zon. Onderweg heb ik naar 

schatting 9 liter water gedronken…en alles 

uitgezweet gezien ik de ganse dag geen enkel 

plasje deed. Buiten een Duitser uit Aken die 

met zijn dochter op stap was, ontmoette ik 

slechts plaatselijke imkers. 

 

Voor 30 TL of 15 € kan ik logeren in half 

pension. Er is geen kamer vrij maar ik kan 

kiezen tussen een houten chalet of een 

boomhut. In het pension is de çay en koffie 

voor de gasten gratis. In de tuin ligt in een 

machtig bergdecor een klein zwembad. Vanuit 

de tuin van het pension kan men ook afdalen 

naar het strand van de vallei der vlinders. 

Na een lekker avondmaal in buffetvorm in 

gezelschap van de Duitser en zijn dochter 

genieten mijn spieren van een deugddoende 

nachtrust. 

 

donderdag 03/09/2009 FARALYA 

 

Om 06.00 uur luister ik naar het ontwaken van de natuur. Na het ontbijt neem ik afscheid van 

mijn Duitse kennissen die verder trekken. Ik wil ook wel verder doch zou het zonde vinden om 

geen bezoek te brengen aan het strand van Butterfly Valley. Terwijl het nog niet al te heet is 

http://www.geocities.com/george_house/?200927
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daal ik in 40 minuten af naar het strand. De afdaling is inderdaad heel pittig, steil naar beneden 

en af en toe dien ik gebruik te maken van aangebrachte koorden. Deze afdaling doet men het 

best niet bij slecht weer, met een zware rugzak of met onaangepast schoeisel. Gezien ik reeds 

om 10.00 uur beneden sta, is het nog heel rustig op het strand. De boten met de talrijke 

toeristen zijn nog onderweg zodat het aangenaam baden is in een staalblauwe zee.  

 

  

  
 

Kort na de middag ben ik na 35 minuten opnieuw boven. Ik ben blij dat ik de klim kan doen in de 

schaduw van de rotswand terwijl de zon genadeloos hamert op de bergflank aan de andere kant 

van de vallei. De uitbater is verwonderd dat ik zo vlug terug ben. Ik ontmoet er twee Franstalige 

dames uit Québec (Canada) die juist zijn aangekomen. Ze zijn verrast dat ik Frans spreek en 

willen morgen ook afdalen naar het strand. De rest van de namiddag breng ik lui door aan de rand 

van het zwembad in plaats van de korte etappe naar Kabak nog te overbruggen. Ik ploeter af en 

toe in het kille water om af te koelen, lig te zonnen op een ligstoel en neem wat wandelinformatie 

door. Ik nuttig het avondmaal op het terras in gezelschap van de dames uit Québec. 

 

vrijdag 04/09/2009 FARALYA KABAK 7,6 km 

 

Na het ontbijt neem ik afscheid van de Canadese dames en verlaat het pension voor een korte 

wandeldag naar Kabak. Na afrekening begeef ik me reeds om 08.30 uur op pad, opmerkelijk 

vroeger dan de vorige dagen. Het is minder warm doch de zon begint vlug te trillen in de blauwe 

lucht. 

Na een korte en aangename wandeldag ben ik om 11.30 uur al in mijn houten chalet van pension 

Olivegarden. Het pension was me aanbevolen door de uitbater van George House. Het bevindt 

zich op de helling boven het strand van Kabak, juist voorbij het alom gekende pension Mama‟s 

restaurant. Het is opnieuw een hemelse en rustige plaats met een prachtig zicht op het lager 

http://www.olive-garden.net/index_eng.html
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gelegen strand van Kabak waar talrijke campings en tree-houses zijn voor de jongere back-

packers.  

 

  
De wandeldag zelf was kort doch verliep opnieuw in een verzengende hitte en ik kwam opnieuw 

geen andere wandelaars tegen. Mijn zware rugzak begin ik minder als een last te beschouwen en 

meer en meer als een onmisbare vriend. 

Na een verkwikkend middagdutje daal ik af naar het strand van Kabak om er in zee af te koelen.  

Het avondmaal is een speciaal gebeuren. Eén tafel wordt gedekt voor alle gasten: een Brits 

koppel, een Britse dame met dochter, nog een Brit, een jong koppel uit Oekraïne en mezelf. Een 

allegaartje dat verplicht wordt om met elkaar kennis te maken bij een overheerlijke maaltijd 

bereid door Fatih, de uitbater. De voertaal is uiteraard Engels. 

 

zaterdag 05/09/2009 KABAK SIDYMA 26,2 km 

 

Vroeg weg na een lekker ontbijt worden deze inspanningen volledig teniet gedaan door verkeerd 

te lopen. Pas na een prachtige doch zware klim door een woud stel ik vast dat ik verkeerd loop. 

Uiteindelijk neem ik het filosofisch op (ik ben met vakantie en heb alle tijd) en keer op mijn 

stappen terug. In het bos heb ik mijn eerste ontmoeting met een felgroene slang die 

waarschijnlijk zo geschrokken was toen ze me zag, dat ze vlug wegkronkelde. 

Ik vind een koele bron om mijn watervoorraad te verversen. Het wordt een mooie doch zware 

wandeling langs bergpaden en puinhellingen. Af en toe kan ik verpozen nabij een 4-tal betonnen 

waterbekkens die echter volledig droog staan. Rond de middag neem ik rust in Alinca, een klein 

bergdorpje. Ik geniet er met volle teugen van 2 glazen koude ayran (soort gezouten karnemelk) 

op het terras van een kleine boerderij. 

 

 

Na het bijvullen van mijn platypus (plastieken 

drinkzak van 3 liter) trek ik verder doch weet 

uiteindelijk niet waar ik tegen de avond zal 

terechtkomen. Langs een steile asfaltweg naar 

een bergtop wordt me onderweg een lift 

aangeboden (zie foto) door twee man op een 

zeer oude motorfiets met zijspan. Ik neem 

plaats in het zijspan. Met mijn 100 kilo en een 

rugzak van 20 kilo zit ik op de instapplank en 

houd me stevig vast aan het ijzeren geraamte. 

Met veel moeite zet het gevaarte zich op gang 

op de steile helling. 
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Enkele ogenblikken later kom ik veilig aan op een doodlopend pleintje van het dorpje Sidyma. 

Onderweg had ik me al afgevraagd of het zijspan wel degelijk aan de motorfiets zou blijven 

hangen. Ik dacht aan bepaalde komische scènes uit een oude Franse oorlogsfilm doch vond mijn 

eigen situatie verre van komisch. Bij aankomst hoor ik achter mij de zachte stem van een meisje 

“I am the daughter of the imam.” Uiteindelijk volg ik Aischa naar de nabijgelegen woning van haar 

ouders. Ik word er hartelijk onthaald door het gezin van de plaatselijke imam. Na een 

opfrisbeurt trek ik op verkenning door het dorp, waar de tijd bleef stilstaan en de antieke 

cultuur verbonden is met het dagdagelijks bestaan. 

 

zondag 06/09/2009 SIDYMA GAVURAGILI 23,5 km 

 

Rond 05.00 uur word ik wakker van de oproep tot gebed uit de moskee. Voor het ontbijt neem ik 

hartelijk afscheid van de imam die naar Fethiye afreist. Na het ontbijt met koude soep krijg ik 

een rondleiding in de oude Romeinse begraafplaats die vanuit de tuin te bereiken is door over een 

stenen muurtje te klauteren. 

 

  

 

Het is een ingetogen plaats waar weinig 

toeristen komen. Voor de grote hitte van de 

dag neem ik afscheid van Aischa en haar 

moeder. Het was een eerste kennismaking met 

de Turkse gastvrijheid die ik nimmer zal 

vergeten. Na het afscheid trek ik eenzaam 

verder door een verlaten landschap. In een 

klein dorp nabij de moskee drink ik opnieuw 

ayran. Ik kan er de nacht doorbrengen doch 

maak de bewoners duidelijk dat ik verder wil. 

Ondanks alle rust lijkt de Lyican Way me te 

dwingen verder te stappen. 

Er volgt een mooie klim naar Belcegiz alwaar op de top van de heuvel een man me vers water 

(su/soe) komt brengen. Nabij een machtige eik besluit ik op de stam van een door de natuur 

gevelde boom te genieten van mijn middagmaal: brood, kaas, tomaten en komkommer. Ietwat 

verder bereik ik het hoogste gedeelte van de wandeldag. Met een bang hart begin ik aan een 11 

km lange afdaling van 3 uur die in bepaalde literatuur als zeer gevaarlijk wordt omschreven. Na 

een pracht van een afdaling, langs de flank van een berg met continu zicht op zee, slaag ik erin 

om zonder kleerscheuren Pataralodge te bereiken. Het pension is een verademing en een oase. 

Het is ook de enige overnachtingsmogelijkheid in deze desolate omgeving. Het is een prachtige 

http://pataralodge.com/Website/Home.html
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villa met zwembad die gelegen is op de flank van een heuvel. Onderaan ruist een uitgestrekte zee. 

Achter de woning troont de 1009 meter hoge indrukwekkende Sandik. Deze berg is enkel te 

beklimmen met een lokale gids. 

 

  
 

Tijdens deze dagetappe van slechts 23 km was ik meer dan 9 uren onderweg. Bij aankomst word 

mijn grote dorst gelaafd door menige koele „Efes‟ uit de koelkast van de Turks-Duitse bewoner. 

Ik blijk niet de enige gast te zijn en ontmoet er Pascal, een 34-jarige Duitssprekende Zwitser uit 

Basel. Ik verblijf met hem op dezelfde kamer alwaar tweemaal twee stapelbedden staan. De 

kamer is heel ruim en een prachtige badkamer met douchecabine bevindt zich in de nabijheid. 

Pascal blijkt zich aan de linkerknie gekwetst te hebben tijdens de zware afdaling. Na een 

verkwikkende douche, mijn dagelijkse was en plas geniet ik van het ovale zwembad. Na een 

eenvoudige doch lekkere pastamaaltijd geniet ik op een platform van een prachtige sterrenhemel 

en opkomende maan. De overweldigende fonkelende sterren tegen een gitzwarte hemel en het 

ruisen van de nabije zee bieden een innerlijke rust voor de geleverde inspanningen van de dag. 

Uiteindelijk val ik in een diepe slaap. Ik had mijn kamergenoot verwittigd om de nodige 

voorzorgsmaatregelen te nemen omdat ik hard kan snurken. 

 

maandag 07/09/2009 GAVURAGILI GELEMIS/PATARA 19,4 km 

 

Na het ontbijt koop ik 3 liter ijskoud fleswater en reken af. Ik wandel verder terwijl Pascal met 

de uitbater kan meerijden tot Kinik alwaar een apotheek is. Uiteindelijk is Kinik ook een doel van 

mij om van daaruit door te reizen met de dolmus naar Gelemis/Patara. 

Ik heb er duidelijk zin in en stap fors door. Na een uur stappen zie ik vanuit diverse ooghoeken 

het prachtige en brede zandstrand van Patara te voorschijn komen. 

 

Ik beslis om het asfalt te verlaten en in de 

omgeving van de oude Romeinse havenstad 

Pydnai duik ik de natuur in. Via een wankele 

houten brug steek ik de rivier nabij het strand 

over. Via een wandelpad trek ik door een 

desolaat natuurlandschap van moerassen, ruwe 

stukken grond met lage begroeiing en 

prachtige duinen. Er is geen teken van leven en 

de stilte zindert in de hitte over het 

landschap. Rond de middag bereik ik het dorp 

Letoon. Vanaf nu wandel ik door een 

onaangenaam gebied met gigantische serres. 
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Nabij deze serres zijn talrijke armtierige 

krotwoningen voor de seizoensarbeiders. In 

volle middaghitte word ik door een familie 

uitgenodigd om plaats te nemen onder een 

schaduwrijk afdak met druiventakken. 

Niettegenstaande de taalbarrière krijg ik 

watermeloen en druiven aangeboden. 

Uiteindelijk trek ik na dit heerlijke oponthoud 

verder en kom terecht in de antieke site van 

het heiligdom Letoon. Ik laat er bij de ingang 

mijn rugzak achter en betaal een toegangsprijs 

van 8 TL. De site is klein en schattig. Ik geniet 

van de mooie toegangspoort tot het antieke 

theater, de verdronken restanten met de 

talrijke kikkers en de kleine gebeeldhouwde 

brokstukken die overal rondslingeren.  

 

 

Na opnieuw een dag wandelen in de hitte geniet ik nabij een kruispunt in Kumluova van een liter 

koude Turka cola en koekjes. Na een eerder onaangename wandeling langs een drukke weg bereik 

ik Kinik, alwaar ik in de vroege namiddag nabij de moskee een busje (dolmus) naar Gelemis/Patara 

kan nemen. Ik word afgezet aan de deur van mijn hotel. 

 

 

In hotel Sema word ik hartelijk ontvangen door 

de gastvrouw die me thee aanbiedt en mijn 

geboekte kamer aanwijst. Vanuit België had ik 

voor 5 nachten halfpension geboekt. Vanuit dit 

hotel plan ik dagwandelingen en uitstappen te 

ondernemen. Na een wandeldag van 6 uur in de 

hitte door stof en zand geniet ik van de 

waterstralen op mijn zouten huid. ‟s Avonds 

maak ik kennis met Ali de goedlachse en 

schalkse uitbater van het hotel die me vers 

gesneden watermeloen aanbiedt. 

 

Later op de avond krijg ik het verrassende bezoek van Pascal die na het bezoek aan de apotheek 

in Kinik in het nabijgelegen pension Zeybek2 verblijft. Samen drinken we het glas der 

vriendschap en eten er een uitgebreid overheerlijk avondmaal.  

 

dinsdag 08/09/2009 RUSTDAG PATARA 

 

Na het ontbijt ga ik te voet naar het pension waar Pascal verblijft. Na thee op het terras en een 

gesprek met een bejaard Duits koppel vertrekken we met de 20 jaar oude Renault, een rijdende 

bom op aardgas, van pensionuitbater Soner. Na geld uit de muur te hebben gehaald zet hij ons af 

nabij de monding van de rivier Esen nabij het strand. Via een prachtwandeling langs het verlaten 

brede zandstrand, één van de mooiste van Turkije, bereiken we het mooie duinengebied van 

Patara. Na beklimming van de hoge duinen waarbij het hete zand onze voetzolen martelt, duiken 

http://www.semahotel.com/
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we in de golven van het zilte nat. Zonder toegangsgeld te betalen bereiken we het antieke Patara, 

geboortestad van Sint-Niklaas. 

 

 

 

  
 

Rond 15 uur pas nuttigen we het middagmaal in een typisch Turks restaurant, waar geen alcohol 

wordt geschonken. Ik geniet van gekoelde ayran, lekker fris water en een eenvoudige maaltijd. 

Na het verwijderen van het zweet, zand en zout in de douche geniet ik van een aperitief op het 

terras in afwachting van het opnieuw heerlijke avondmaal. 

 

woensdag 09/09/2009 GELEMIS GELEMIS 22 km 

 

 

Vandaag starten we nabij een oude ruïne boven mijn hotel om alzo 

een luswandeling op het schiereiland te maken. Na het ontbijt 

vertrekken we rond 09.15 uur langs rustige paden tot aan de 

prachtige Romeinse aquaduct, staaltje van vakmanschap van meer 

dan 2000 jaar oud. De wandeling verloopt nu grotendeels langs de 

kust waar we zicht hebben op mooie baaitjes met schepen die voor 

anker liggen en enkele eilanden. Uiteindelijk bereiken we een plaats 

waar koud water kan bijgetankt worden. Er staan ook overal houten 

banken waar men kan uitrusten. Kort daarbij ligt een restaurantje 

dat slechts af en toe open is. We hebben geluk. Een klein blauw 

ijzeren (bus)hokje doet dienst als keuken. Het restaurant zelf is 

een eenvoudig met druivenranken overdekt terras. We blijven er 

plakken en genieten van een overheerlijke vismaaltijd. Na een duik 

in het nabije blauw zetten we onze wandeling verder langs een 

pracht van een kustlijn. Nadien trekken we via verlaten 

natuurpaden het binnenland in zonder het zicht op de staalblauwe 
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zee te verliezen. Na het malen van enkele 

kilometers volgt uiteindelijk een zware slotklim 

tot aan de andere kant van de heuvel. We 

krijgen opnieuw een weids zicht op het brede 

zandstrand, de antieke site en de moerassen 

van Patara. Moe en voldaan zijn we rond 18.00 

uur in het centrum van Gelemis/Patara. 

Vooraleer naar mijn hotel te trekken koop ik 

frisdrank in de lokale supermarkt die ik gretig 

en gulzig uitdrink. Voldaan en moe geniet ik van 

het avondmaal….een heerlijke visschotel 

waarna ik als een blok in slaap val.  
 

donderdag 10/09/2009 daguitstap XANTHOS-SAKLIKENT 

 

Na een goede nachtrust en genietend van een uitgebreid ontbijt ontmoet ik Pascal iets voor 10 

uur nabij het busstation in het dorp. Na de niet te onderschatten wandeldag van gisteren plannen 

we een uitstap naar de kloof van Saklikent. Onderweg houdt de dolmus een korte halte nabij de 

antieke stad Xanthos (wereld cultuurerfgoed) die hoog boven Kinik uittroont op een heuvel. Na  

een blitzbezoek rijden we landinwaarts naar de kloof van Saklikent. 

 

 

 
 

In de late namiddag keren we terug huiswaarts. Terug in het hotel geniet ik van talrijke glaasjes 

çay. Ik bereid de wandelroute van morgen voor en samen met Pascal geniet ik opnieuw van een 

gezond en overheerlijk uitgebreid avondmaal. 

 

vrijdag 11/09/2009 AKBEL CAVDIR 19 km 

 

Na het ontbijt wacht ik beneden in het dorp op de lift van Soner, die ons naar Akbel zal voeren 

waar we een dagetappe van de Lycian Way in omgekeerde richting zullen wandelen richting Cavdir 

om in de late namiddag of avond in het nabijgelegen Kinik de dolmus naar Patara nemen. 

We genieten opnieuw van een 6 uur durende wandeling met kleine dagrugzak door een afwisselend 

landschap. De wandeling is niet van de poes en tegen de avond slaat het weer om. Onweerswolken 
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van over zee botsen tegen de bergen en laten luidruchtig met toverachtige lichtflitsen het water 

neerkletsen op de dorre omgeving. Juist op tijd zitten we in de dolmus naar Gelemis/Patara. 

 

  

 
 

Veilig in de thuishaven van het hotel blijft het de ganse avond regenen. Het onweer zorgt voor 

een deugddoende afkoeling. Na het avondmaal geniet ik van een lange nacht. Het onweer hield de 

ganse nacht aan en de regen viel met bakken uit de hemel. 

 

zaterdag 12/09/2009 bezoek KALKAN 

 

‟s Morgens blijft het regenen. Ik doe het rustig aan omdat ik toch tijd genoeg heb om de bus van 

11 uur naar Kalkan te halen. Voor morgen (zondag) zijn de weersvoorspellingen opnieuw goed met 

temperaturen boven de 30° C zodat we verder het binnenland en de bergen  kunnen intrekken. 
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Eens in Kalkan is het opgehouden met regenen en schijnt de zon opnieuw. Ook Pascal is van de 

partij want hij zag het niet zitten om met dit weer een dag aan het strand van Patara door te 

brengen. Kalkan is een mooi stadje dat echter overrompeld is door Britten. Het is een enclave 

waar veel gepensioneerden een buitenverblijf hebben. Je hoort er continu Engels praten en de 

lokale horeca is dan ook volledig op hen afgestemd. Rond de middag moeten we schuilen voor een 

onweersbui waarbij het water met beken door de straten stroomt. Even vlug als het onweer 

losbarst, kleurt de hemel weer blauw. Na een salade met brood en een glas bier keren we in de 

namiddag terug met de dolmus naar Patara. Kalkan is een mooi stadje en was een bezoekje waard 

doch voor mij is het te toeristisch en ik geniet opnieuw van het rustige Patara. 

Terug in Patara doe ik in het supermarktje inkopen (brood, kaas, vlees, frisdrank en pasta) voor 

de volgende twee dagen. Ik koop ook 4 postkaarten voor het thuisfront. 

 

zondag 13/09/2009 KALKAN/ULUGÖL SARIBELEN 21,2 km 

 

Heel vroeg in de morgen voert Ali ons op het afgesproken uur naar de startplaats van de Lycian 

Way in Ulugöl. Gezien ik niet ontbijt maakt Ali voor me een lunchpakket klaar en vul ik 

ondertussen mijn platypus en mijn kleine flesjes met ijswater. Het is nog maar pas 06.00 uur als 

we reeds op pad zijn. Gezien de duisternis zijn de merktekens moeilijk te zien doch na een half 

uurtje slagen we er toch in de juiste richting te vinden. 

 

  
 

Er volgt een pracht van een klim richting Bezirgan, aanvankelijk niet zo steil doch vanaf een 

ronde Ottomaanse waterreservoir ging het steil bergop zigzaggend langs de flank. We genieten 

van een pracht van een regenboog. Eens op de hoogvlakte kwam de zon er volledig door. We 

komen terecht in Bezirgan, een stad gelegen tussen de bergen in een hoogvlakte. Stappend door 

het dorp naar de moskee biedt een man die buiten aan het werken is, ons spontaan een stoel en 

thee aan. Nabij het pleintje met moskee verlaten we het dorp en de hoogvlakte. Na een steile 

klim zitten we op een hoogte van 840 meter bij een weg. Daar loopt het mis. In de middaghitte 

lopen we verloren en de rood-witte strepen lopen dood. We komen terecht in doodlopende 

geitenpaden met diepe afgronden. We raken beiden uitgeput van het langdurige zoeken in een 

zware middagzon. We beslissen om uiteindelijk terug te keren naar de weg om aldaar iets te eten 

en een rustpauze in te lassen. Na het eten gaan we liften en worden onmiddellijk meegenomen 

door een man met een zware jeep. We zitten slechts kort in het voertuig want een 500-tal meter 

verder zien we wegwijzers van de Lycische Weg naar Saribelen. 

We bereiken Saribelen doch zijn beiden kapot door de hitte. We hebben er ook al 8 uur opzitten 

en op de gps staat de teller boven de 21 kilometer. 
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In het centrum van het kleine dorp gaan we op 

zoek naar een theehuis en een winkel. We 

raken in gesprek met twee jongeren en 

wanneer we vragen of zij een plaats kennen 

waar we onze tent kunnen opzetten, biedt één 

van hen spontaan aan om dit bij hem thuis in de 

tuin te doen. Na het drinken van thee en enkele 

boodschappen in een klein warenhuis, volgen we 

Huseyin en zijn vriend naar de woning van zijn 

ouders. We maken er kennis met zijn vader, 

zijn moeder, zijn zieke zus, een tante met een 

lichamelijke handicap en een zeer oude oma. 

 

Ze wonen samen in een heel kleine eenvoudige 

woning. Binnen is het er zeer net en ruimer dan 

gedacht. We worden er als koningen ontvangen. 

We krijgen er thee, koekjes en een soort 

kleine oliebollen. Uiteindelijk beslissen we om 

geen tenten op te zetten en gebruik te maken 

van de kamer die ons wordt aangeboden. We 

zullen er slapen op een matras op de grond. Het 

avondmaal is uitermate lekker en met zijn 

vijven zitten we op de grond rond een heel 

grote schaal met diverse kleine schaaltjes 

lekkernijen. 

 

maandag 14/09/2009 SARIBELEN GÖKCEÖREN 12,9 km 

 

Na een verkwikkende slaap, een lekker ontbijt in een stralende zon nemen we met pijn in het hart 

afscheid van deze lieve familie. Ik heb er echter een toffe nieuwe vriend bij. Rond 09.30 uur 

stappen we in de richting van de bron gelegen juist voor de begraafplaats. We vullen er onze 

watervoorraad aan met lekker koud water. 

 

 

Wat volgt is een wandeling door een prachtig 

sprookjesachtig decor van door weer en wind 

gebeeldhouwde rotsen. Het is een stil verlaten 

landschap. Rond de middag komen we toe aan 

een boerderij. Zonder dat wij er om vragen 

wordt ons een maaltijd klaargemaakt, een 

eenvoudig doch lekker middagmaal, 10 TL per 

persoon. We trekken verder door een 

aangenaam en afwisselend wandellandschap en 

passeren een door struikgewas overwoekerde 

antieke stad. 

 

Na 5 ½ uur onderweg in Gökçeören gaan we op zoek naar een theehuis. Een oudere vrouw biedt  

ons çay met koekjes aan. Tegen betaling voert haar man ons met zijn vrachtwagen enkele 

kilometer verder. In een verlaten berglandschap slaan we onze tenten op. Na het wasritueel in de 

rivier maakt Pascal pasta met tonijn en tomaat klaar. 
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Om 20.00 uur, ietwat te vroeg, ga ik rusten in 

mijn tent want buiten valt de pikdonkere nacht. 

Later probeert Pascal me uit mijn tent te 

lokken om te kijken naar een pracht van een 

sterrenhemel, doch ik ben te lui en lig al half 

ingedommeld in mijn slaapzak. Om 05.00 uur 

word ik wakker van lichte regendruppels die  

tikken op mijn tent. Kort daarna houdt het op 

met regenen. Een uur later wordt het klaar en 

staan we op, Na het opruimen en een ontbijt 

met oploskoffie, brood en kaas kunnen we 

verder trekken. 

 

dinsdag 15/09/2009 GÖKCEÖREN CUKURBAG 21 km 

 

Via een breed bospad bereiken we stapstenen over de rivier. Dan volgt een steile en zware klim 

van een uur. We genieten van het uitzicht en de rust. Het is ietwat bewolkt en niet zo heet daar 

de zon niet volledig door de wolken komt piepen. We komen voorbij een verlaten boerderijtje en 

vinden er de tuin van eden. In de boomgaard vinden we een koele waterput, een wilde overvloed 

van ranken met goudgele rijpe druiventrossen en een boom met rijpe blauwe vijgen. Met een 

grote gulzigheid genieten we van al dat lekkers. Wat verder bereiken we een bron nabij een 

mooie grote boom met een platform. 

 

 

Het water wordt met de filter van Pascal 

gezuiverd gezien de kleur weinig appetijtelijk 

lijkt. Het ruwe macchia-gebied vergt veel 

inspanningen met onze zware en hoge 

rugzakken . Veelvuldig blijven we haperen aan 

struiken en takken. Ik ben blij dat ik een lange 

broek draag. De doornige blaadjes prikken toch 

af en toe dwars doorheen de pijpen van mijn 

wandelbroek. 

Smalle paadjes overgroeid met lage en hoge 

stekelige struiken leiden ons naar de heuvel van 

de antieke begraafplaats Phellos. Het is een 

pre Romeinse begraafplaats die in alle rust en 

stilte op een heuvel ligt en waar geen toeristen 

komen. Vanop de heuvel zien we in de verte de 

azuurblauwe zee zinderen in de zon. De 

afdaling naar Cukurbag is ook niet van de poes  
 

 

omwille van de stekelige begroeiing en de 

talrijke losse stenen. De zwaarte van de 

wandeling begint ook door te wegen. Kortbij 

een bron in Cukurbag ontdekken we pension 

„CAFE DEDE‟, een typisch Turks huis met 

heerlijke tuin. We worden verwelkomd door een 

71 jarige Turkse man die nog redelijk wat Duits 

spreekt gezien bij 15 jaar in Berlijn heeft 

gewerkt en gewoond.  
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De man heeft een huis in Istanbul. Om de 

miljoenenstad te ontvluchten woont hij met 

zijn vrouw, die Alzheimer heeft, in het rustige 

dorp. Met een lekker koud biertje in de tuin 

besluiten we hier te overnachten. De heer des 

huizes laat ons achter wanneer hij met zijn 

vrouw vertrekt om de nacht door te brengen in 

hun appartement in Kas. Morgenvroeg komt hij 

terug om het ontbijt klaar te maken en om ons 

naar Kas te brengen. We maken gebruik de 

keuken en Pascal maakt met aanwezige 

groenten een eenvoudige pastaschotel klaar.  
 

Vooraleer ik in slaap val, kan ik het maar niet vatten dat onze gastheer twee wildvreemden 

achterlaat in zijn eigen huis zonder enige vorm van wantrouwen. Ik geniet van een rustige slaap 

nabij de kilte van het openstaande raam. Buiten een af en toe blaffende hond baadt het dorp in 

een oorverdovende rust en stilte. 

 

woensdag 16/09/2009 rustdag KAS 

 

Reeds vroeg in de morgen is de zon weer volop van de partij. Na het ontbijt rekenen we af en 

hoeven we niets te betalen voor de verbruikte groenten en pasta voor ons avondmaal. We worden 

met de wagen naar Kas gebracht en afgezet nabij enkele pensions. We kiezen uiteindelijk voor 

Hilal pension. Ik boek voor twee nachten om op vrijdag verder te trekken. Na een wandeling in 

het charmante stadje met z‟n mooie steegjes en zijn antieke restanten (Griekse tempel, Grieks 

theater, Lycische graven…) lijkt het me een prettige plaats om te verpozen. In de namiddag gaat 

Pascal naar het strand terwijl ik geniet van het slenteren in het stadje. Ondertussen pik ik ook 

een terrasje mee.  

 

  
 

Het Griekse theater uit de eerste eeuw voor Christus biedt een adembenemend zicht op zee. 

Europa ligt slechts 6 kilometer veraf, het Griekse eiland Kastellorizo (in het Turks „Meis‟) dat 

per boot in een kwartiertje bereikbaar is. Het avondmaal nemen we in een typisch restaurant 

met lekkere gerechten waar geen alcoholische dranken geschonken worden. 

 

donderdag 17/09/2009 rustdag KAS 

 

http://www.korsan-kas.com/home_engl.html
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Na het ontbijt verzamel ik al mijn gedragen kledij die ik in het pension laat wassen en drogen. 

Pascal voelt zich niet al te best omdat hij verkouden is. Ikzelf voel me kort na de middag na een 

bezoek in de hitte aan het theater slap worden. Is het de hitte of vermoeidheid of een 

combinatie van beide. Mijn maag speelt me ook parten. Kort na de middag leg ik me wat te rusten. 

Ik doe het rustig aan. Wat rondslenteren, een terrasje doen en een Belgische krant op de kop 

tikken. Morgen trek ik verder als ik me goed voel, terwijl Pascal achter blijft met een 

verkoudheid. Ik voel het opnieuw kriebelen na twee dagen Kas. 

 

vrijdag 18/09/2009 ziektedag KAS 

 

Na een slapeloze nacht voel ik me werkelijk heel slap. Ik ben loom en doodmoe. Het ontbijt gaat 

er niet volledig in. Ik voel een algehele vermoeidheid. Verder trekken met een zware rugzak 

heeft dan ook weinig zin. Na het ontbijt leg ik me op bed en val in een diepe slaap. Rond de 

middag eet ik enkele bananen en drink ik yoghurt. In de namiddag voel ik me wat beter en doe 

alvast een testwandeling. Ik vertrek langs de Lycian Way doch na twee uur wandelen in de hitte 

voel ik dat het me moeite kost. ‟s Avonds kan ik nog niet ten volle genieten van het overheerlijke 

avondmaal met mezze, gegrilde vis met rijst en groenten. Ik boek nog voor een nacht langer en 

overweeg morgen een boottocht vanuit Kas naar Kekova, de verzonken antieke stad. 

 

zaterdag 19/09/2009 boottocht vanuit KAS 

 

Na een goede nachtrust en een ontbijt dat me smaakt, voel ik me al veel sterker. Via het pension 

boek ik een boottocht naar Kekova. Ik betaal 40 TL (20 €) voor de uitstap. De boottocht is 

tevens een goede test voor mijn maag. Aan boord zijn er een 25-tal gasten. Ik leg er contact met 

een Italiaanse en een Franssprekend koppel uit Québec (Canada). De Italiaanse spreekt wat 

Nederlands doordat ze vroeger in Utrecht aan de universiteit heeft gestudeerd. Ze woont nabij 

Venetië. Ik plaag haar door te beweren dat Brugge mooier is dan Venetië. Langs rotskusten en 

staalblauwe baaien varen we onder een stevige zon richting de verzonken stad. 
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Het wordt een heerlijke afwisselende dag: zwemmen en snorkelen, bezoek aan het kasteel van 

Simena, genieten van zon, een oogstrelende natuur en cultuur. Aan boord genieten we van de 

aangeboden lunch (kipbrochette, rijst, warme en koude groenten). Eens aan wal is het al avond. Ik 

haal nog vlug de krant en doe wat boodschappen voor morgen. Het begint opnieuw te kriebelen 

want morgen volgt opnieuw een wandeldag na enkele dagen van verplichte rust. Het wordt een 

zware dag gezien er weinig of geen mogelijkheden zijn om onderweg drinkbaar water bij te 

tanken. Na het avondmaal in ons Turks restaurant gaan we vroeg rusten. Om een mij onbekende 

reden doe ik de ganse nacht bijna geen oog dicht. ‟s Morgens om 05.00 uur ben ik dan ook 

geradbraakt. 

 

zondag 20/09/2009 KAS ÜZÜM ISKELESI (strand) 14,5 km 

 

Na een vlug ontbijt gaan we reeds rond 06.00 uur op stap. De wandeling start rustig met mooi 

zicht langs de kust en via de route in het binnenland bereiken we een rotsige kuststrook. Met een 

zware rugzak klauteren we via een smal pad langs rotswanden met aan de andere zijde een 

gapende zee. 

 

Onder een scheefgegroeide boom moeten we zelfs op 

handen en voeten kruipen om deze hindernis te nemen. 

Nabij het strand van Coban Plaji vinden we geen drinkbaar 

water. Ongeveer 2 uur verder nemen we een rustpauze 

aan het strand van Ufakdere (Horizon Valley). Op het 

verlaten strand liggen de ruïnes van enkele huizen die 

onderdak boden aan archeologen en museumpersoneel 

toen een antiek scheepswrak uit zee werd geborgen. De 

zon brandt en na een slapeloze nacht eist dit zijn tol. Na 

een zeer steile weg over losliggende stenen bereiken we 

een woning waar volgens mijn reisgids water te verkrijgen 

is. Het huis staat echter leeg doch we kunnen zelf water 

tanken uit de citerne. De omgeving is ruw en bezaaid met 

rotsblokken. Na een lange rustpauze en dreigende 

onweerswolken ontmoeten we twee jongeren uit Israël die 

op sandalen de trektocht maken. 

  
Na een zware doch mooie wandeling langs paden vol met scherpe stenen stoppen we op een mooie 

plaats langs de kust waar we wild kunnen kamperen. We zijn moe na een dag van 9 uur onderweg 

waarbij slechts 14,5 kilometer werd afgelegd. Na een verkwikkend bad in zee moeten we onze 

watervoorraad goed rantsoeneren want nergens is drinkbaar water te vinden. Ik eet tegen de 

honger die komt. Ik ben lichamelijk uitgeput. Ook mijn voeten hebben afgezien door de stenige 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schip_van_Uluburun
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ondergrond. De twee jongeren uit Israël zijn intussen voorbijgekomen en trekken gewoon verder. 

Wat later, wat is het druk vandaag op de route, komen twee Duitse broers toe. Ze besluiten om 

hun tent op te zetten gezien het opkomende onweer. Ze zijn vergezeld van een zwarte 

zwerfhond. Wanneer het om 17.30 uur begint te regenen kruip ik in mijn tent om nog wat te 

lezen. De vermoeidheid eist echter zijn tol en ik val als een blok in slaap. Ik word pas rond 

middernacht eens wakker en slaap dan in één stuk door tot het ochtendkrieken. 

 

maandag 21/09/2009 ÜZÜM ISKELESI (strand) Bootshuis 15 km 

 

Wanneer het licht wordt sta ik op. Ik voel me kiplekker. Wel voel ik pijn in één van mijn voeten. 

Na een klein ontbijt met oploskoffie, brood en wat beleg vertrekken we om 08.00 uur. Al onze 

spullen zijn kurkdroog. Ik zie dat de camping is volgelopen. Naast het tentje van de Duitse 

broers staat nabij de zee nog een tentje van 3 Turkse jongeren, 2 jongens en 1 meisje. 

 

 

We vertrekken en de zwerfhond volgt ons. Er 

volgt een prachtwandeling langs een ommuurde 

wateropslagplaats en de restanten van twee 

Romeinse uitkijktorens. Rond 10.00 uur komen 

we toe aan een hoge waterput waar we tot onze 

verbazing onze twee Israëlische vrienden 

treffen. De waterfilter van Pascal draait op 

volle toeren. Via ruwe stenig paden trekken we 

verder. Rond de middag eten we aan de voet 

van de heuvel met de antieke stad Apollonia die 

boven ons uittroont. We hebben geen zin om 

een bezoekje te brengen. 

 

Kort na de middag komen we aan in de mooie 

baai van Aperlae. Deze antieke havenstad ligt 

in een adembenemende omgeving. We 

ontmoeten de Duitse broers en onze 

Israëlische vrienden in Purple House. We 

waren een kleine 8 uur onderweg waarbij 13,9 

km werd afgelegd. We drinken er een biertje 

en thee. Na de rustpauze trekken Pascal en ik 

verder om onze tent op te slaan nabij het  

 

bootshuis. In Aperlai restaurant uitgebaat 

door Mustafa, zijn echtgenote en schattige 

dochter genieten we van een vismaaltijd. De 

volgende ochtend belooft hij ons een ontbijt 

voor te schotelen. We genieten van een fijne 

nachtrust nabij een baai waar enkele schepen 

voor anker liggen. 

 

dinsdag 22/09/2009 Bootshuis ÜCAGIZ 7,5 km 
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Na het beloofde en lekkere ontbijt nemen we alle tijd en wandelen langs een prachtige 

kuststrook. De wandeling is niet zo zwaar en onderweg lassen we een rustpauze in om een bad te 

nemen in een koele zoetwaterbron die uitmondt in de warme zee. 

Na een korte maar niet minder mooie wandeling komen we na 7,5 kilometer en een kleine 4 uur, 

zwempauze inbegrepen, aan in het drukke en toeristische stadje Ücagiz. Ik kan een kamer 

bemachtigen in Ekin pension. Pascal vindt een pension 500 m verderop aan de andere kant van het 

dorp. 

  
 

In het charmante dorpje nemen we ‟s avonds in een restaurant langs de kade afscheid. Ik geniet 

van een raki, een bord uitgebreide mezze en een Adana kebab. Onze wegen scheiden. Pascal wil 

morgen nog een boottocht ondernemen en de omgeving bezoeken. Ikzelf wil verder omdat ik alles 

hier toch al gezien heb toen ik enkele dagen geleden een boottocht vanuit Kas maakte. 

 

woensdag 23/09/2009 ÜCAGIZ ANDRIAKE 21 km 

 

Na een goede nachtrust neem ik een douche, maak mijn rugzak klaar en doe boodschappen in een 

supermarkt nabij mijn pension. Voor mijn dagtocht koop ik water, brood, kaas, tonijn, noten, 

chocolade, gedroogde abrikozen en honing. Na het ontbijt ben ik na twee weken opnieuw alleen op 

stap. Het voelt raar aan doch ik ben blij om weer eens alleen op weg te zijn. 

 

 

De dag verloopt zalig in een aangename hitte in 

een zeer afwisselend landschap: kust, 

binnenland, stijgen, dalen, hoogvlakte, kortom 

het is genieten…vollen bak. Kort voor de middag 

kom ik langs een kleine blauwe baai. Daar ligt 

Smuggler‟s Inn, een klein café waar ik de enige 

klant ben. Er zijn drie grote honden waarvan 

één gelukkig aan de ketting blijft. Ik drink er 

twee ijskoude cola en verpoos er enkele  

http://www.ekinpension.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27
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momenten in het koele water. Ik trek verder 

langs een blauwe kust. Ik kom voor het eerst 

enkele kleine groepjes wandelaars tegen met 

dagrugzakken en lichte wandelschoenen. Later 

zie ik enkele schepen aangemeerd liggen en 

begrijp nu vanwaar de andere wandelaars 

plotseling komen. Ik eet mijn eenvoudig 

middagmaal op in een desolaat landschap. Het is 

er heel mooi, ruw en muisstil. 
 

 

Na een ommetje via het bergachtige binnenland volg ik opnieuw de kustlijn. Op het verlaten 

strand van Cakil plaji met zijn witte keien ga ik uit de kleren voor een zalige plons in de golven. 

Wanneer ik verder trek hang ik mijn zwembroek te drogen aan de achterzijde van mijn rugzak. 

 

 

 
 

In de late namiddag kom ik via een brugje over een rivier en na een wandeling langs een mooi 

zandstrand aan op de rustige en prachtige camping van Andriake. Ik zet mijn tent op en bij het 

uitwassen van mijn kledij stel ik vast dat mijn zwembroek verdwenen is. Vermoedelijk is deze 

tijdens de wandeling blijven haperen aan een of andere doornige struik of tak. Aan de bar 

ontmoet ik een 56-jarige Oostenrijker Michael uit Wenen. Het heerlijke avondmaal wordt 

klaargemaakt en opgediend door Baris, één van de uitbaters van de camping. Het is een prachtige 

camping met een goede accommodatie en uitstekende maaltijden. Grote moerassen, zoet en zout 

water zorgen echter vooral in de avonduren voor een agressieve muggenpopulatie. Ondanks 

sprays, lange broek, kousen en t-shirt werd ik overal gebeten. Na twee dagen tel ik meer dan 200 

jeukende bobbels over mijn ganse lichaam. 

 

donderdag 24/09/2009 bezoek MYRA 

 

Vroeg uit de veren breng ik voor het ontbijt een bezoek aan de antieke Romeinse havenstad die 

landinwaarts ligt en grotendeels bedolven werd door verzanding. Ik krijg het gezelschap van drie 

lieve zwerfhonden tijdens mijn trip. 

http://www.andriake.com/
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Ik geniet van de ruïnes en word overweldigd 

door de eenvoudige schoonheid en lijnenspel 

van de goedbewaarde Romeinse stapelplaatsen. 

Wanneer ik terug ben om te ontbijten komt 

Pascal tot mijn verrassing op de camping toe. 

Na het ontbijt kunnen we mee met de auto van 

de campinguitbater naar Demre. Pascal gaat op 

zoek naar een pension in de stad gezien hij van 

daaruit de prachtige bergetappes langs de 

Lycian Way wil doen tussen Demre en Finike. 

 

Met pijn in het hart pas ik daarvoor. Het is echter mijn laatste week Turkije en ik heb nog 

andere plannen voor mijn terugvlucht naar België. Samen met Pascal ga ik op cultuuruitstap. In de 

vroege voormiddag brengen we een bezoek aan het antieke Myra met zijn indrukwekkend 

Romeins theater en de prachtige rotswand met zijn vele uitgehouwen graven. 

 

  
 

De stilte van de site wordt grondig verstoord door busladingen Russische toeristen die als een 

horde wilden eeuwen cultuur verstoren. Nadien nemen we nog de tijd om andere rotsgraven aan 

de achterzijde van de berg te bezoeken. Er is geen enkele toerist te bespeuren. Vandaar 

wandelen we naar het stadcentrum waar ik een bezoek wil brengen aan de kerk van mijn 

parochieheilige Sint-Niklaas. Opnieuw is het een Russische invasie. Dat is niet verwonderlijk want 

de heilige kindervriend is één van de beschermheiligen van Rusland. Na het vleugje cultuur neem 

ik afscheid van Pascal om te genieten van een heerlijke avond op de camping met nieuwe gasten. 

Ik verbroeder met Dirk uit Bremen bij een glas bier op een terrasje met zicht op de haven. Ik 

speel tevens tolk voor een jong koppeltje uit Bretagne. Na opnieuw een lekker avondmaal zoek ik 

de rust van mijn tent op. 

 

vrijdag 25/09/2009 busdag 9,2 km 

 

Na een goede nachtrust ben ik blij om verlost te zijn van die vervelende muggen. Na het ontbijt 

neem ik afscheid van het koppeltje uit Bretagne, Dirk uit Bremen, Michael uit Wenen en een 

jonge gast uit Noorwegen. Vandaag wacht me een dag van reizen met de bus. Baris brengt me met 

zijn gammele bromfiets naar het busstation van Demre. Ik neem er de dolmus langs de mooie 

kronkelende kustlijn naar Finike. Na een korte halte reis ik verder via Kumluca en Mavikent naar 

Karaöz. Ik word afgezet op 100 meter van het strand alwaar ik mijn wandelpad „Lykia Yolu‟ 

opnieuw kan oppikken. Rond 13.30 uur vertrek ik naar de vuurtoren op Kaap Gelidonia alwaar ik de 
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nacht in de tent wil doorbrengen. De wandeling verloopt grotendeels langs een breed bospad met 

zicht op een schitterende kustlijn. 

 

  
Na een heerlijke wandeling langs de kust neem ik links een smal stijgend bospad naar de 

vuurtoren. Het is een zwaar stuk en na drie uur wandelen bereik ik de vuurtoren. 

 

 

Ik ben alleen op de wereld. Het is er stil en het 

zicht op de eilandengroep voor de kust is 

adembenemend. Ook het lichtspel van de 

laatste zonnestralen op de vlakke en rustige 

zee is betoverend. Ik kan niet genoeg krijgen 

van het uitzicht. De zeestraat blijkt echter 

één van de meest gevaarlijke door een 

tegenliggende stroming. Onder het 

wateroppervlak ligt een uitgestrekt kerkhof 

met vergane schepen. Ik sla mijn tentje op uit 

de wind aan de andere kant van de vuurtoren. 

Een Amerikaans koppel uit Alaska, Corrie en 

Tom slaan er eveneens hun tentje op. De 

idyllische nacht wordt echter grondig 

verstoord door jagers. Jonge lui die in militair 

uniform paraderen, de ganse nacht bier drinken 

en met jachtwapens staan zwaaien. ‟s Morgens 

sta ik op als een zombie. Ook Corrie en Tom 

hebben geen oog dicht gedaan en vertrekken 

vroeg in de ochtend. 
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zaterdag 26/09/2009 LIGHTHOUSE ADRASAN 12,8 km 

 

Uitgeput verlaat ook ik de prachtige omgeving. Doodmoe en met een lege maag begin ik aan een 

zware beklimming doch met prachtige terugzicht op de vuurtoren en de eilanden voor de kust. De 

jagers zijn ondertussen verdwenen. Het is ietwat bewolkt zodat de zon haar volle kracht niet kan 

uitstorten over de flank van de berg waar ik aan het wandelen ben. Ik ontbijt onderweg, geniet 

van de natuur doch heb het af en toe zwaar omdat er enkele stevige beklimmingen over 

puinhellingen lopen. Rond de middag kom ik toe op het hoogste punt van de wandeldag waarna de 

afdaling naar Adrasan moet beginnen. Op een open plek ontmoet ik er Corrie en Tom opnieuw. We 

rusten er lang uit en genieten uitgebreid van het middagmaal. Ik eet oude restjes van de dag 

voordien. 

 

  
 

Na een mooie doch niet zo zware afdaling naar Adrasan kom ik plots uit bij een pension met een 

prachtig zwembad. Aan de rand van het zwembad zitten Corrie en Tom te genieten van een 

fruitsap. Ik besluit na een zware wandeldag en na een kleine 13 kilometer in zes uur er ook halt 

te houden in pension Maviay Hotel. Er zijn geen andere gasten en ik neem mijn intrek in een ruime 

kamer met douche. Na de dagelijkse arbeid (douche, was en plas) duik ik in het aanlokkelijke 

blauw van het zwembad. De vermoeidheid, het stof, de loden zon worden samen met een koel 

biertje weggespoeld. De vermoeidheid slaat toe en kort na de middag doe ik een middagdutje. Na 

een korte maar diepe slaap kan ik het niet laten om de omgeving te verkennen. Ik slenter naar 

het mooie zandstrand dat slechts op 10 wandelminuten ligt. Aan de bar van Atici hotel geniet ik 

van een raki. De Turk die me bedient woont in Zuid-Duitsland  en is hier voor een huwelijksfeest. 

 

  
 

http://www.maviayhotel.com/index.php?lang=en
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Na het aperitief ga ik voor het avondmaal naar het hotel alwaar ik als enige klant eet op het 

dakterras. Daarna ga ik naar bed. 

 

zondag 27/09/2009 ADRASAN CIRALI 25,4 km 

 

Na een rustige nacht doch af en toe met veel jeuk als gevolg van oude muggenbeten geniet ik van 

een ontbijt met een groot koel glas fruitsap. Ik besef dat het mijn laatste lange stapdag langs de 

Lycian Way wordt. Om 08.15 uur neem ik afscheid van het Amerikaanse koppel dat nog een dag 

rust neemt in Adrasan omdat Corrie last heeft van haar knieën. Vooraleer ik vertrek vul ik mijn 

watervoorraad aan en koop in een kleine supermarkt mijn dagvoorraad (ayran, brood, fruitsap, 

kaas, vlees). De wandeling verloopt door bergachtig gebied. Het is een prachtige, eenzame en 

lastige tocht. Er komt maar geen einde aan de diverse beklimmingen. Rond de middag bereik ik op 

een heuveltop een herdershut waar ik enkele wandelaars uit Olympos ontmoet. Vanaf de 

herdershut volgt de afdaling naar Olympos en Cirali. Deze verloopt eerst door een bos met 

zwartgeblakerde bomen. Recent heeft er een zware brand gewoed. 

 

  

  
 

Nadien verloopt de afdaling door een overwoekerd bos. Met mijn zware en hoge rugzak moet ik 

diverse keren door de knieën of over boomstammen kruipen. De rugzak blijft veel haperen aan 

allerhande takken of struiken. Laat in de namiddag bereik ik via de antieke site van Olympos en 

het strand het dorpje Cirali. Ik blijk 25,4 kilometer te hebben afgelegd en was vandaag meer dan 

9 uur onderweg. In het eenvoudige Mehmet pension vind ik een mooie kamer voor twee nachten. 

Binnen wandelafstand ligt de zee, de antieke site Olympos en de Yanartas. Na deze zware 

wandeldag valt het me op dat ik veel heb gedronken: 4 ½ liter water, ½ liter ayran, 1 liter fruitsap 

en uiteindelijk op het einde nog 1 liter cola en 1 liter appelsap, uiteindelijk 8 liter vocht. Ik neem 

het avondmaal in het pension  en maak er kennis met een bejaard Duits koppel. 

http://www.mehmetpansiyon.net/cevremiz.php
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maandag 28/09/2009 bezoek OLYMPOS 8,8 km 

 

Vandaag wordt het een dag „dolce far niente‟. Na het ontbijt rond 10.15 uur wandel ik langs de 

heerlijke waterlijn van het strand van Cirali naar de antieke site van Olympos. Reeds langs de 

kustlijn rijzen de restanten van eeuwenoude muren op boven de rotsen. In de door bomen en 

struiken overwoekerde site geniet ik van alle prachtige graftombes. Indrukwekkend doch van een 

eenvoudige schoonheid vind ik de muur en toegangsdeur van wat ooit een majestueuze Romeinse 

tempel moet geweest zijn. Ik geniet ook met volle teugen van het grotendeels door aardbevingen 

verwoeste theater, restanten van een stadsmuur uit de 4de eeuw voor Christus en de ruïnes van 

een burcht uit de Genuese overheersing. Vanop de verwoeste burcht heb ik een ongelooflijk zicht 

over het diep gelegen strand met op de achtergrond de machtige Tahtali Dagi (Mount Olympos). 

 

  
 

Na het bezoek aan het oude Olympos geniet ik in het hedendaagse Cirali van een aperitief en een 

eenvoudig middagmaal bestaande uit geitenkaas met brood. Na de siësta ga ik voor het eerst 

afkoelen in de nabije zee. Het uitgestrekte zandstrand heb ik voor mij alleen. Na het avondmaal 

ga ik onder een gitzwarte sterrenhemel naar de sinds eeuwen brandende stenen. Ze worden ook 

„eternal flames‟, Chimaera of Yanartas genoemd. Door de Grieken werd een mythe verbonden aan 

de plaats waar sinds al die tijd een soort methaangas aanwezig is in de rotsige bergwand. Na 

twee uur ben ik reeds terug in het pension om een slaapmuts te drinken vooraleer mijn bed op te 

zoeken. 

 

dinsdag 29/09/2009 busreis naar ANTALYA 

 

Samen met het bejaarde Duitse echtpaar uit Oldenburg reis ik na het ontbijt met de dolmus 

(uitgesproken „dolmoesj‟) naar de kustweg Fethiye-Antalya. Rond de middag bereik ik vlot per bus 

Kaleici, het charmante oude stadgedeelte, alwaar ik een kamer vind voor twee nachten met 

ontbijt in het oude pension Hidirlik. Ik slenter rond in het oude stadgedeelte en na het lessen 

van mijn dorst met vers geperst fruitsap van granaatappelen en thee breng ik een bezoek aan de 

13de eeuwse gebouwen van de Yivli minaret moskee. 

Langs de mooie kust ten westen van de stad wandel ik naar het archeologische museum van 

Antalya. Blijkbaar heb ik nog geen overdosis cultuur gehad tijdens mijn trektocht. Na het bezoek 

keer ik terug met de tram, een geschenk van het Duitse Nürnberg, naar het stadcentrum. Op een 

rustig terras geniet ik van een glas bier met calamares vooraleer ik terugkeer naar mijn pension. 

 

http://www.hidirlikpansiyon.com/eng/index.htm
http://www.antalya-ws.com/english/museum/about.asp
http://www.antalya-ws.com/english/museum/about.asp
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woensdag 30/09/2009 rustdag ANTALYA 

 

Mijn laatste dag Antalya is een dag vol geplande activiteiten. Na het ontbijt trek ik via sms de 

gegevens van mijn vlucht na. In de haven boek ik een boottocht voor de ganse dag tegen een prijs 

van 25 €. Na een tegenvallende boottocht laat ik me in de late namiddag gedurende een uur 

verwennen in de 700 jaar oude Balikpazari Hamami. In de sauna lig ik in mijn blootje te zweten op 

een marmeren tafel. Dan volgt een schrobbeurt met een ruw washandje en een zeepmassage 

gevolgd door een glaasje çay. Dan word ik onder handen genomen met een oliemassage waardoor 

ik me als herboren voel. ‟s Avonds neem ik afscheid van een vriend, Huseyin uit Saribelen. Ik 

nodig hem uit om op mijn kosten te gaan eten en een glas te gaan drinken. Om 20 uur pikt hij me 

met zijn bromfiets op nabij de klokkentoren en brengt me naar één van de betere visrestaurants. 

Na een warme garnaalschotel en een gerilde visschotel blijk ik niet te mogen betalen omdat mijn 

gast alles al geregeld heeft. Samen met hem drink ik nog een lekker glas bier in een rockcafé 

waar een Turkse band gekende Engelstalige covers brengt afgewisseld met Turkse rock. Na 

afscheid van een vriend ga ik slapen om morgen een gastvrij wandel- en vakantieland te verlaten. 

Bij mijn thuiskomst thuis stelde ik vast dat ik ook 7 kilo lichaamsgewicht had achtergelaten. 

 

donderdag 01/10/2009 ANTALYA BRUSSEL 

 

Zonder ontbijt neem ik de taxi naar de luchthaven om in te checken rond 09.40 uur. De prijzen in 

de luchthaven om iets te eten of te drinken rijzen schandalig de pan uit zodat ik beslis te vasten 

tot ik terug in België ben. Aan boord van de Airbus drink ik voor het eerst een Turkse witte wijn 

en val ik in slaap. In het station van de luchthaven te Zaventem zie ik dat een vrouw weinig 

inlichtingen bekomt aan het loket. Ik schaam me voor de Belgische gastvrijheid. Op de trein naar 

Brussel verneem ik dat ze Griekse is en komt werken in het Europees parlement. Ze heeft lange 

tijd in Istanbul gewoond en houdt van de stad en Turkije. Uiteindelijk zeg ik haar in welk station 

ze moet afstappen. Na een pracht van een wandelvakantie kom ik in de vooravond thuis. 

Turkije…bedankt en tot ziens. 

 

 

 

 


