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HOOGTEPUNTEN LANGS DE LYCIAN WAY 

 

 

Op zaterdag 15-05-2010 vloog 

ik met de eerste vlucht van 

Freebird richting Antalya om 

mijn wandelavontuur langs de 

Lycian Way af te ronden. 

Daarom brak ik met een 

jarenlange traditie en spaarde 

mijn verlofdagen op door in 

2010 geen meerdaagse te 

wandelen in het voorjaar. Ik 

wilde de hoger gelegen etappes 

die ik vorig jaar wegens 

tijdgebrek niet kon stappen op 

mijn palmares schrijven. 

Opnieuw met een te zware 

rugzak trok ik op pad de 

prachtige lentepaden tegemoet. 

 

 
 

zaterdag 15/05/2010 ZAVENTEM ANTALYA-DEMRE 

 

Bij het inchecken van mijn rugzak staat de teller van de weegschaal op 15,9 kilo. Bij het verlaten 

van ons kille landje word ik voor inscheping uitvoerig gecontroleerd. Mijn nieuwe bergschoenen 

van Meindl trekken de aandacht en waarschijnlijk zijn ze bang voor bomschoenen. Ik moet ze 

uittrekken en mijn bergschoenen worden nogmaals grondig gescreend. Reeds om 09.15 uur land ik 

in Antalya. Ik draai mijn uurwerk een uur door, haal mijn toeristenvisum en geraak vlot door de 

paspoortcontrole. Een ‘goedendag’ in het Turks doet blijkbaar wonderen. Ik haal Turkse lira’s uit 

de muur en ga naar de standplaats van de taxi’s. 

Buiten is het warm doch overtrokken. Ik neem de taxi naar de otogar (centraal busstation). Er 

wordt me een taxirit naar Demre aangeboden voor 110 € terwijl mijn buskaartje slechts 12 TL 

(ongeveer 6 €) kost. 

Rond de middag zit ik reeds in de bus naar Demre alwaar ik mijn intrek wil nemen in pension Kent. 

De rit langs de mooie kust duurt uiteindelijk iets meer dan 3 uur. Onderweg is een rustpauze 

voorzien bij een wegrestaurantje waar ik een flesje koud water koop. 

Na aankomst in Demre ga ik naar het marktplein met het standbeeld van kindervriend Sint-

Niklaas. Met het recente schandaal rond onze bisschop Roger Vangheluwe moet ik even slikken. 
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Ik denk eraan dat ik zeker eens moet 

langslopen bij Barish, de uitbater van de 

camping in het nabijgelegen Andriake waar 

het vorig jaar heerlijk toeven was ondanks de 

agressieve muggen. Op het marktplein baat 

hij een winkel uit met iconen en prullaria van 

de heilige Niklaus die door Russische 

toeristen gretig gekocht worden. Ik zet nog 

maar mijn zware last neer of ik zie hem uit 

een naburige winkel stappen. Ik roep hem toe 

en na enkele korte ogenblikken herkent hij 

me. De begroeting is hartelijk en hij nodigt 

me uit om samen iets te gaan drinken. Hij  

heeft alle tijd omdat het vandaag niet druk is. Bij een çay (thee) luistert hij naar mijn 

wandelplannen. Hij overtuigt me gemakkelijk om op zijn camping de nacht door te brengen en 

stelt voor me naar Muskar te laten brengen. Daar ligt op een heuvel een antieke site die door de 

toeristen wordt overgeslagen. Daar kan ik mijn tocht langs de Lycian Way starten. 

Na een korte wandeling in de niet zo aantrekkelijke stad Demre/Kale word ik door een 

medewerker van Barish met zijn nieuwe motorfiets naar de camping gebracht. Ik zie dat er nog 

andere gasten zijn. Een koppel uit Tjechië met een klein tentje en een caravan met Turkse 

nummerplaat. Tijdens het opzetten van mijn tentje zie ik dat de opbergzak een scheurtje heeft.  

Gelukkig is de tent zelf onbeschadigd. Ik 

krijg te maken met een bijkomend technisch 

probleem. Het kruis van mijn wandelbroek 

scheurt onder de spanningen van mijn actueel 

overgewicht. Daarna ga ik kort op bezoek 

naar restanten van de oude Romeinse haven 

die ik vorig jaar links liet liggen. Aan de bar 

heb ik voor het avondmaal een tof gesprek 

met Elf. De Zweedse baat samen met haar 

Turkse vriend Huseyin de camping uit. Na een 

lekker avondmaal met veel groenten en 

gegrilde kip kruip ik onder de wol na een 

wondermooie zonsondergang. Tijdens de 

nacht probeert het te regenen.  
 

 

zondag 16/05/2010 DEMRE GONCATEPE YAYLASI 13 km 

 

’s Morgens ligt op mijn kurkdroge tent een laagje stof. Onder een stralende zon geniet ik in de 

buitenlucht van een eenvoudig ontbijt. Ik reken af en schrik voor de gevraagde prijs van 60 TL 

(30 €) om me met de wagen naar Muskar te brengen. In Demre stopt Huseyin nabij een winkel 

zodat ik mijn bevoorrading voor de komende drie dagen kan kopen: brood, kaas, worst, tonijn in 

blik, noten, gedroogd fruit en chocolade. Nadien pikt hij zijn Zweedse vriendin op en rijden we 

via een steile weg een indrukwekkend bergdecor binnen. De vlakte van Demre met zijn talrijke 

serres vervaagt in de diepte. 

Na een kort bezoek aan de antieke site op de heuvel van Muskar met Elf en Huseyin start ik mijn 

Lycian Way in Belören bij de wegwijzer naar Zeytin. Bij de start rond 10.45 uur weigert één van 

mijn wandelstokken alle medewerking zodat ik met slechts één stok verder kan. Ik voel tijdens 

de wandeling door het dorp Belören dat mijn rugzak heel zwaar is. Het wordt weer wennen. In 

http://www.andriake.com/
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het dorp zie ik de ruïnes van één van de twee vroegchristelijke kerken. Op weg naar Zeytin (4 

km) kom ik veel tegenliggers tegen op het rotsige stijgende smalle pad. Tientallen geiten komen 

langs het pad naar beneden en vluchten weg als ze mij zien. Ben ik echt nu zo verschrikkelijk? 

Zeytin zelf kan men bezwaarlijk een dorp noemen. Ik ontmoet er een viertal oude mensen die in 

een klein bouwvallig boerderijtje wonen  en verder zie ik enkele ruïnes die ooit als huis gediend 

hebben. Voorbij Zeytin moet ik een steile helling op door een bos. Boven op de helling ligt een 

waterput met een vlak grasveldje waar een tent kan worden opgeslagen. Ik verfris me aan het 

heerlijke koele water en daal af naar Alakilise (multicoloured church – de kerk met de vele 

kleuren). In een vlakte tussen de bergen bevinden zich de resten van de kerk van de engel 

Gabriël uit de 4de eeuw na Christus. Er staan niet veel muren meer recht doch de plaats laat bij 

me een diepe indruk na. Het is een stille getuige van het vroege Christendom. Ooit moeten 

  

  
kleurrijke fresco’s de kerk gesierd hebben. Ik kom er toe rond 13.15 uur en ontmoet er niemand 

behalve twee kalkoenen met een nest kuikentjes. Ik loop wat rond tussen de in het rond 

slingerende stenen, neem gretig foto’s, eet en drink er wat. Na een uur vertrek ik weer gezien 

het nog te vroeg is om daar volgens mijn oorspronkelijk plan mijn tentje neer te zetten. Ik maak 

een fout door geen vers water op te halen uit één van de twee aanwezige waterputten., doch op 

dat ogenblik zelf besef ik het niet. Ik trek verder door een ruw en met stenen bezaaid 

landschap. Ook de middaghitte maakt het me lastig. Onderweg kom ik nog waterciternes tegen 

die ofwel leeg ofwel vervuild zijn door de uitwerpselen van de alomtegenwoordige geiten. Het pad 

wordt heel steil en uiterst smal. Door mijn zware rugzak moet ik af en toe korte rustpauzes 

inlassen. Vanaf de late namiddag kijk ik reeds uit naar een vlak plaatsje zonder stenen om mijn 

tentje neer te zetten. Ik ben moe en vanaf 20.30 uur wordt het pikdonker. Met slechts nog een 

klein flesje lauw water bereik ik rond 19.00 uur een heuveltop. Op de top vind ik naast een oud 

kampvuur een vlakke plaats zonder stenen om mijn tent neer te poten. Ik ben fysiek doodop en 

heel blij dat ik kan stoppen. 50 meter onder mijn bivakplaats in een heerlijke bergweide ligt een 
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waterput. Ik zie dat hij afgedekt is met zware balken en dat er slechts een heel klein beetje 

water de bodem bedekt. Het lijkt me ondrinkbaar. Uiteindelijk stel ik me tevreden met mijn 

slaapplaats en zal het water moeten rantsoeneren. Ik was me niet en poets evenmin mijn tanden. 

Ik hang mijn bezwete kledij te drogen aan mijn waslijn en trek verse kledij aan. Tijdens het eten 

krijg ik het gezelschap van een kudde wilde paarden die duidelijk interesse tonen voor mijn 

proviand. Deze breng ik onder in mijn tent om te verhinderen dat de paarden of andere dieren 

ermee verdwijnen. ’s Nachts droom ik dat de aartsengel Gabriël me een koele Westmalle tripel 

komt brengen. Ik zou hem een dikke fooi gegeven hebben, maar ja…Wat later droom ik van een 

koele fles Spa bruis. Het is duidelijk dat ik begin te hallucineren.  

 

maandag 17/05/2010 GONCATEPE YAYLASI BELOS 10 km 

  

 

Na een heerlijke nacht met af en toe felle 

windstoten heb ik opnieuw goede moed om 

verder te trekken. Ik ben pas op rond 07.30 

uur, eet wat en ruim op in een deugddoende 

morgenzon. Na het terugvinden van de wit-

rode tekens ga ik kort na 09.00 uur op pad. 

Het is aangenaam wandelen langs vlakke 

paden en na een half uurtje kom ik nabij 

enkele graven bij een waterput. Verheugd als 

een klein kind kan ik eindelijk vers water 

bovenhalen. Ik les gulzig mijn dorst, was me 

en neem water mee voor de rest van de dag. 

 

Veiligheidshalve ontsmet ik het ietwat 

geelgekleurde water. Het water is heerlijk 

doch smaakt wel wat naar chloor. Net alsof ik 

telkens een slok zwembadwater naar binnen 

krijg. Wat later kom ik de eerste wandelaars 

tegen. Het zijn drie Franse koppels die vanuit 

Finike naar Demre/Kale wandelen. We hebben 

een kort gesprek en ze wijzen me de juiste 

weg. Rond 11.00 uur zit ik op een kale 

heuvelrug. Enkele donkere wolken komen 

aandrijven. Dichtbij is een heerlijke 

waterbron met lekker vers water. 

 

Het blijft heerlijk wandelen langs paden tegen de heuvelrug. Omstreeks de middag rust ik uit op 

een heuveltop in een deugddoend zonlicht dat weggejaagd wordt door opkomende bewolking. Een 

mist spreidt zich over de heuvel en ik moet goed opletten om de geschilderde wegmarkeringen 

terug te vinden. Uiteindelijk lossen de wolken op in het zonlicht waarna het opnieuw het heel 

warm wordt. In een verlaten gehucht met herdershutten was ik mijn voeten met aseptische zeep 

in een koele waterbak. Bij het naderen van de kust begint de zon opnieuw genadeloos de huid te 

bestoken. Ik bescherm mijn armen, gezicht en nek met de nodige zonnecrème. Zelfs in de late 

namiddag stijgt het kwik tot boven de 30 graden. Na een enig mooie beklimming langs 

geitenpaden ruik ik de zee..of smaak ik het zout van mijn bezwete huid? Meerdere keren krijg ik 

een enig mooi zicht op Demre en de lagune van Beymelek voorgeschoteld. De eilanden in de verte 

voor de kust van Ucagiz zinderen in het wazige zonlicht. In de late namiddag kom ik toe op de top 

van een heuvel waar de antieke site Belos ligt. Diverse restanten van stenen sarcofagen liggen 
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overal verspreid. Ik vind er een vlak afgeschermd stukje grond met aan de ene zijde zicht op de 

bergen en een diepe afgrond. Aan de andere zijde heb ik zicht op het antieke Belos. Ik vind er 

ook lekker fris drinkwater. Ik wacht om mijn tent op te zetten want het is nog meer dan 30 ° in 

de zon. Kort voor het invallen van de totale duisternis komt de 15-jarige Ali met zijn 

zwaarbeladen muilezel voorbij.  

 

dinsdag 18/05/2010 BELOS FINIKE 10 km 

 

 

Na een heel rustige nacht waarbij een zacht 

briesje af en toe mijn tentzeil streelde sta ik 

heel fit op om 06.45 uur. Mijn nachtrust werd 

slechts 2 maal kort gestoord door het balken 

van een ezel. Het wordt opnieuw een mooie dag 

doch ik trek voor het eerst een fleece aan. Na 

het ontbijt ruim ik op en haal vers water. Kort 

na 8 ben ik reeds op pad. Ik voel wat pijn in de 

rechter knie doch na korte tijd voel ik niets 

meer. Er volgt een mooie afdaling en na minder 

dan een uur kom ik nabij de afslag naar Dinek 

Tepe. Ik besluit de afslag te nemen op zoek 

naar een antieke stad met een enig mooi graf. 

Ondanks de zware inspanning bergop kan ik na 

meer dan een uur in de woeste en beboste 

omgeving geen enkel spoor vinden van de 

antieke nederzetting zodat ik me tevreden 

moeten stellen met de fysieke inspanning. Ik 

keer dan ook terug op mijn stappen. 

Uiteindelijk loop ik nabij het dorp Belen wat 

verloren en volg een breed tractorpad door de 

bergen. Plots zie ik naast mij het lager gelegen 

wandelpad met de specifieke merktekens. Om 

het pad te bereiken dien ik een heel eind terug 

te keren en met mijn zware rugzak een flinke 

afdaling te trotseren. Eens op het pad geraak 
 

 

ik maar heel traag vooruit. Het is zeer warm en 

het pad is bezaaid met rotsblokken, stenen, 

takken en omgevallen bomen. Kort voor de 

middag ben ik dan ook blij om de splitsing naar 

Finike te hebben bereikt. Finike ligt op slechts 

4 km. Na een korte rustpauze ga ik verder. Het 

wordt opnieuw een zware afdaling naar Finike 

over een afstand van 3 kilometer. De afdaling 

verloopt eerst langs een geitenpad dat steil 

naar beneden kronkelt. Enigszins moe besluit ik 

om wat brood met honing en kaas als 

middagmaal te eten zodat ik wat kracht opdoe. 

Na het geitenpad volgt een mooie doch zware afdaling langs een uitgedroogde canyon om 

tenslotte via een smal pad langs rotswanden verder af te dalen naar Finike. Onder een felblauwe 

hemel steken af en toe gevaarlijke windstoten op waardoor de wandeling langs de rotswanden 
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niet zonder gevaar verloopt. Wat later verzamelen donkere wolken zich boven het omringende 

gebergte. Het blijft bij een zoveelste dreiging en vanuit de hoogte zie ik de havenstad Finike 

beneden liggen. Ik bereik pension Paris na een mooie en zware wandeldag. Tijdens de zware 

afdaling naar mijn pension heb ik de fauna volop kunnen bewonderen: sprinkhanen, knalgele 

vlinders, kleine blauwe vlindertjes, gekko’s, schildpadden, krekels en hagedissen. Na drie toch wel 

zware wandeldagen krijg ik als beloning een trap met 140 treden te verwerken vooraleer ik mijn 

kamer in Paris pension kan betrekken. De inspanning wordt beloond met de gastvrijheid van de 

vrouw des huizes. Ik word van harte verwelkomd op het dakterras met çay (thee) en koekjes. 

Ongevraagd brengt ze me ook een schoteltje gebakken lamsvlees dat na drie dagen brood en 

beleg heerlijk smaakt. Voor 100 TL (50 €) blijf ik 2 nachten HP, wordt mijn was gedaan en wordt 

mijn gescheurde broek hersteld. Ik krijg een eenvoudige kamer toegewezen. Het is er proper, er 

is airco en een terrasje met zicht op zee en de omliggende bergen. Er is een kleine toiletruimte 

met douche en een kleine koelkast. In het pension kan ik geen drank kopen zodat ik een voorraad 

cola, spuitwater en bier in blikjes haal in de buurtwinkel. Ik voel enige opwinding bij het gevoel 

van zoveel luxe in vergelijking met de voorbije drie dagen. Ik ben blij dat ik weer eens kan slapen 

in een zacht bed en kan genieten van een warme maaltijd. Tijdens een verkwikkende douche 

wordt het vuil en zweet van 3 dagen  weggespoeld. Ik ga op stap naar de haven. Finike is een 

mooie verzorgde stad die echter weinig te bieden heeft aan de doorsnee toerist. Ik geniet er van 

de rust, de proper aangelegde parken en de mooie bloemen. Wel probeert de stad het toerisme 

aan te zwengelen door het aanleggen van een nieuwe jachthaven. Finike is ook de hoofdstad van 

de sinaasappel. Na een stadswandeling geniet ik op het dakterras van het pension van mijn 

avondmaal: Turkse huissoep met brood, een koude groentemix, rijst met gebakken 

vleesmedaillons, een glas ayran (soort gezouten karnemelk) en een typisch Turks zoet dessert. 

Na het drinken van een slaapmuts uit mijn koelkast val ik als een blok in slaap.  

 

woensdag 19/05/2010 RUSTDAG FINIKE 

 

Vandaag doe ik het rustig aan. Trouwens in Turkije is het feestdag. Op 19 mei wordt het begin 

van de Bevrijdingsoorlog (1919) gevierd doch heden ten dage is het de feestdag van de Jeugd en 

Sport. Om 07.30 uur uit de veren voel ik een ontsteking op de binnenzijde van mijn tandvlees. Ik 

poets de bloedbobbel leeg. Bij gebrek aan vloeibare isobetadine om de mond te spoelen smeer ik 

wat isobetadinezalf op mijn tandvlees. Het smaakt wat raar doch de werking is fabuleus. Na het 

ontbijt met pannenkoekjes en een soort lokale slagroom ga ik naar het busstation waar ik de bus 

neem richting Elmali.  Er volgt een prachtrit door de bergen. Voorbij het bergdorp Arif moet ik 

uitstappen. Langs de weg is een waterval met heerlijk vers water, een theehuis en een markt met 

enkele kraampjes. Wanneer ik naar Arykanda stap, stopt naast mij een auto. De bestuurder  
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nodigt me uit om in te stappen en wanneer ik hem vraag wat me dit zal kosten, antwoordt hij me 

‘het toegangsticket’. In de auto zie ik dat mijn chauffeur een uniform draagt. Het is de 

ambtenaar verantwoordelijk voor de verkoop van de tickets voor de antieke site. De antieke stad 

laat een grote indruk op me na. De stad is gebouwd op diverse terrassen in een machtig 

bergdecor. Er komen weinig of geen toeristen gezien de site iets te ver in het binnenland ligt en 

te weinig interessant is voor de grote touroperators. Echter zelfs wie niets heeft aan antieke 

opgravingen moet in dit geval een uitzondering maken voor een bezoek aan Arykanda. Ikzelf 

dwaal er bijna 3 uur rond. Ik geniet van de restanten van de antieke stad: de begraafplaats, het 

theater, het stadion en de marktplaats. De ligging en de heerlijke zon doen de rest. 

 

  

  
 

Na het bezoek keer ik terug naar het marktje en koop als middagmaal wat kersen. Ik eet die op 

nabij de waterval en wacht de bus af naar Finike. Rond 13.45 uur keer ik terug met de dolmus. De 

chauffeur is dezelfde vriendelijke man als tijdens de heenreis. Hij heeft zijn twee minderjarige 

dochters mee. Rond 14.30 uur ben ik terug in Finike en koop me een blikje Xtra Efes, een 

sterkere variant van 7.5%. Op het terras van mijn kamer drink ik van het koele gerstenat met 

wat brood, kaas en worst. Mijn ogen rollen over de weidse zee. In de verte zie ik in het zonlicht 

de eilandengroep liggen voor de kust van het schiereiland met de vuurtoren., waar ik verleden 

jaar mijn tent opzette. Het is een van de meest romantische plaatsen langs de Lycian Way. Doch 

mijn nachtrust werd er grondig verstoord door het lawaai van een groepje jagers. Na het 

middagmaal rust ik wat uit in mijn koele kamer. Daarna ga ik naar de hamam dichtbij het 

busstation. Voor 15 TL laat ik me lichamelijk verwennen. Op een marmeren tafel waaronder een 

fel vuurtje wordt gestookt, lig ik te zweten. Na de sauna word ik gewassen en gewreven met een 

ruw washandje. Blijkbaar komt er nogal wat oud (ezels-)vel los. Nadien word ik van kop tot teen 

ingezeept met heerlijk schuim. Na deze lichamelijke geneugten ga ik terug naar mijn pension om 
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van op het dakterras in alle rust te genieten van het zicht, fruitsap en enkele çay (thee). ’s 

Avonds verorber ik mijn smakelijke vismaaltijd in het gezelschap van…9 poezen. Waarschijnlijk 

zitten ze te wachten tot ik klaar ben of het opgeef, doch geen enkele poes valt me lastig. Voor 

het cakedessert met Turks ijs hebben ze geen interesse. Wanneer ik mijn rugzak enigszins in 

orde breng voor morgen, kan ik nergens mijn goede wandelstok terugvinden. Deze heb ik laten 

liggen op de bus. 

 

donderdag 20/05/2010 FINIKE TEKIROVA 

 

Om 07.15 uur uit de veren ontbijt ik in de morgenzon op het dakterras samen met een 

gepensioneerde Duitser die vlot Turks spreekt.  Vooraleer ik afreis met de bus naar Tekirova 

doe ik navraag in het busstation of mijn wandelstok niet werd gevonden op de bus. De wandelstok 

is er nergens te vinden. Ik neem de bus die me na een uurtje om 10.20 uur afzet langs de grote 

kustweg nabij de splitsing naar Tekirova. Tijdens het uitstappen wil de bestuurder me iets 

wijsmaken. Ik begrijp dat mijn wandelstok terecht is en me met de volgende bus achterna reist. 

Met plezier wacht ik op de komende bus en geniet van een plaatsje op een bank in de schaduw. 

Het is mooi weer, 35 ° met een zachte bries en er is koud fris water uit een kraantje. De top van 

de Tahtali Dagi (Olympos-berg) ligt opnieuw in de wolken…en ik ben in de wolken wanneer ik een 

uurtje later mijn enige goede wandelstok terugkrijg van de buschauffeur. 

Ik wandel in de richting van het centrum van Terikova tot aan de splitsing van de Lycian Way 

naar Phaselis. Rond de middag kom ik aan op de camping Sundance Camp. Ik heb niet 

gereserveerd doch kan een bungalow betrekken met drie bedden en ontbijt voor de prijs van 70 

TL. Ik zeg dat ik met 1 bed genoeg heb doch alle andere kamers blijken volgeboekt. Ik installeer 

me in de bungalow. Ik zie mijn rugzak na want tijdens de wandeling naar de camping had ik 

gevoeld dat mijn platypus (waterzak) water verloor. Mijn rugzak is aan de onderzijde goed nat. 

Ik verwijder de drinkzak en zie dat er een klein gaatje is in de lasnaad van de plastieken zak, 

waardoor ik me tijdens mijn verdere tocht zal moeten verhelpen met petflessen.  

 

 

De camping zelf is gelegen in een prachtig 

stuk natuur. Overal bloeien bloemen, is er 

schaduw van de bomen en beschikt de 

camping over een prachtig privéstrand. 

Buiten bungalows zijn er ook boomhutten en 

kan men er zijn tent neerzetten. De camping 

is niet goedkoop en ligt ook veraf van het 

centrum van Tekirova waardoor men verplicht 

wordt te eten op de camping. In de namiddag 

stap ik met volle moed naar Tekirova. De stad 

is een gekende badplaats met grote 

hotelketens ten zuiden van Antalya. 

 

De wandeling langs eenzame natuurpaden duurt een uur. In Tekirova voel ik me geenszins thuis. 

Het is een badstad met grote hotelketens waarvan ik me afvraag of het gaat om holidaycamps of 

prisoncamps. De ganse toeristische industrie is gericht op de nieuwe Russische vakantiegangers. 

Op een bankje in een groen parkje slurp ik een liter lekker koud appelsap leeg. Verder koop ik 

twee blikjes bier om deze op mijn kamer later op de avond soldaat te maken. Een glas bier op de 

camping valt zeer duur uit. In de omgeving is nergens iets te koop waardoor er geen concurrentie 

is. In Tekirova haal ik ook 500 TL uit de muur gezien ik geen geld meer kan tanken tijdens de 

komende bergetappes. Uiteindelijk ben ik blij om in de late namiddag terug te zijn in Sundance 

http://www.sundancecamp.com/
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Camp. Ik ga naar het strand en geniet van een zwempartij in de rustig kabbelende golven. Nadien 

eet ik uitgebreid van de lekkere gerechten van het buffet.  

 

vrijdag 21/05/2010 TEKIROVA CIRALI 25 km 

 

Na een stevig ontbijt en afrekening ben ik reeds op stap om 08.20 uur. Iedereen op de camping 

slaapt blijkbaar nog. Nabij de splitsing naar Tekirova/Cirali koop ik in een kleine supermarkt wat 

brood, water en lekkere ayran. Er wacht me een lange dag en het stuk tot voorbij de laatste 

hotels van Tekirova is wat eentonig. Pas na 6 kilometer kom ik opnieuw terecht in de woeste 

natuur ver weg van alle beschaving. Er volgt een heerlijke niet al te zware wandeling langs een 

breed bospad. Ik haal enkele Franse dagwandelaars in. Het is gelukkig niet al te heet, 

temperaturen tussen 28 en 32°. De zon draagt een Turkse sluier. Tijdens mijn eerste rustpauze 

bel ik naar mijn ma om haar een gelukkige verjaardag te wensen. Op Maden Beach met de  

 

  

  
 

restanten van een oude mijnsite wonen actueel vissers in woonwagens. Vanaf dit strand wordt het 

wandelpad opnieuw smal en kronkelt over diverse heuvelruggen langs stenige paden met dichte 

doornige begroeiing, langs afgelegen stranden en diepe afgronden. Het strand van Cirali lijkt 

vanuit de hoogte dichtbij doch schijn bedriegt.  Uiteindelijk bereik ik na alweer een lange 

wandeldag van vele uren de laatste heuvel die afdaalt naar het prachtige en brede goudgele 

strand van Cirali. Dit kuststadje met zijn gezellige kleine pensions was de eindhalte van mijn 

trektocht vorig jaar. Ik ben blij er opnieuw te kunnen vertoeven en neem opnieuw mijn intrek in 

dezelfde houten bungalow van het gezellige Mehmet pension waar ik vorig jaar twee nachten 

verbleef. Ik herken onmiddellijk de kok die het pension uitbaat. Pas wanneer ik hem in het Duits 

aanspreek herkent hij me. Hij zegt dat hij voor me een speciaal prijsje zal maken en dat de 

http://www.mehmetpansiyon.net/cevremiz.php
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prijzen voor raki en bier dezelfde zijn als vorig jaar. Nog meer dan vorig jaar valt de natuurlijke 

schoonheid van de tuin van het pension op door de overweldigende bloemenpracht en de bomen 

met rijpe citrusvruchten. Ik krijg weer een thuisgevoel. Op mijn vertrouwde plaats op het 

tuinterras drink  ik een heerlijke koele pint. Nadien strelen de lauwe waterstralen mijn bezwete 

huid en spoelen de inspanningen van de dag weg. Na het aperitief en avondmaal ga ik slapen want 

de vermoeidheid slaat toe.  

 

zaterdag 22/05/2010 CIRALI ULUPINAR 8 km 

 

 

Na het ontbijt neem ik afscheid van Naci (de 

kok). De 2.366 m hoge Tahtali Dagi ligt te 

blaken in de zon zonder enig wolkje rond zijn 

top. Ik hoop tegen de avond Beycik of Yukari 

(upper) Beycik te bereiken. Rond 08.45 uur 

trek ik verder naar Yanartas, de sedert 

eeuwen brandende vlammen., die ik vorig jaar in 

de duisternis bezocht. Ik moet toegangsgeld 

betalen om deze toeristische 

bezienswaardigheid te mogen aanschouwen. De 

wandeling verloopt heel steil langs een breed 

pad naar de eeuwige vuren die in de Oudheid 

als lichtbaken dienst deden voor de 

zeelui. Buiten mezelf zijn er twee Turkse 

dames op het vlammenveld. Na een kort 

gesprek trek ik dan verder naar de hoger 

gelegen Yanartas. Dit vlammenveld stelt niet 

veel voor. Voorbij de heuveltop daalt het 

langzaam door heerlijke bossen. Een concert 

van kwakende kikkers trekt mijn aandacht en 

leidt me naar een heerlijk bergriviertje. 

Verderop moet ik tweemaal de rivier over. Ik 

moet zelfs mijn schoenen uittrekken om door 

het 50 cm hoge water te waden. Ik bereik met 

natte voeten doch droge schoenen de overkant. 

Dan volgt een rustige wandeling bergop langs 
 

 

de bergrivier om via een breder pad het dorp 

Ulupinar te bereiken. Voor ik Ulupinar bereik 

zie ik donkere wolken samentrekken rond de 

nabije bergtoppen.  Ulupinar is een dorp dat 

gekend is voor zijn talrijke forelrestaurants. 

Kort na de middag stap ik Havuzbasi  

restaurant binnen. Op het dakterras zit een 

Brits koppel. Wanneer ze zien dat ik alleen ben 

nodigen ze me uit om plaats te nemen aan hun 

tafel. Samen eten we van de overheerlijke 

mezze, lekker brood, water en bier. Daarna 

krijgen we een heerlijke gegrilde forel 

voorgeschoteld. Tot slot krijgen we nog een  

http://www.selalerestoran.com/en/aktiviteler.html
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groot bord vers fruit en koffie of thee. Dit 

alles voor de luttele som van 15 TL per persoon.  

Tijdens de maaltijd hebben we een tof gesprek 

over wandelen. Het Britse koppel doet stukken 

van de Lycian Way met een dagrugzak en met 

bagagevervoer van hotel naar hotel. Na de 

maaltijd willen ze naar Cirali. Tijdens het 

middagmaal barst een hevig onweer los met 

donderslagen en bliksemschichten.  De regen 

valt met bakken uit de lucht. Na de koffie 

neem ik afscheid van het Britse paar dat op 

weg gaat naar Cirali. Ik wacht nog wat af en 

twijfel wat ik zal doen. Verder stappen door de  
 

bergen langs kleine gladde met stenen bezaaide paadjes of terugkeren naar Cirali. Uiteindelijk 

bel ik naar Naçi en vraag of hij me opnieuw een kamer wil geven aan dezelfde voorwaarden. Ik 

kan opnieuw terecht in pension Mehmet. In het dorp biedt een man me aan om tegen betaling 

naar Cirali te brengen. Ik ga erop in en word om 15.00 uur onder een stralende zon afgezet aan 

mijn pension. Ik betrek opnieuw dezelfde bungalow. De onweerswolken rond de omliggende 

bergtoppen lossen op in de zonnestralen. Was het een wijze beslissing om terug te keren naar 

Cirali of had ik beter verder gewandeld? Een vraag waarop ik geen antwoord zal krijgen. Ik maak 

me geen zorgen, drink een biertje op het tuinterras en zal morgen starten in Ulupinar. Daarna 

maak ik een heerlijke wandeling langs de strandlijn richting Olympia waar de stroom in zee vloeit. 

Ik wil er de gevolgen zien van een zware winterstorm waarbij een vloedgolf diverse auto’s vanuit 

Olympos de zee in sleurde. Gelukkig vielen er geen slachtoffers. Na het avondmaal kijk ik samen 

met Naci en een andere gast naar de Champions League finale tussen Bayern München en Inter 

Milaan. Deze gast is bereid om me morgen af te zetten nabij Ulupinar. Tijdens de match trakteer 

ik Naci en mijn chauffeur met een raki. 

 

zondag 23/05/2010 ULUPINAR YUKARI BEYCIK 9 km 

 

Na het ontbijt word ik per wagen naar Ulupinar gebracht waar ik de Lycian Way opnieuw kan 

oppikken. Er volgt een mooie wandeling die me niet te zwaar valt of word ik alles weer gewoon? Ik 

vind ook mijn tempo bergop terug. Na een tweetal kilometer ontmoet ik nabij een huis twee 

agressieve honden waarvan een kolos gelukkig aan de ketting ligt. Voor mijn vertrek had ik een 

Dazer gekocht en jawel dit toestel blijkt te werken. Opnieuw trekken rond de omliggende 

bergtoppen en rond de top van de Tahtali Dagi dreigende wolkenmassa’s samen. Het blijft droog.  

 

  

http://www.dazer.com/dog-deterrent.jsp
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Net als gisteren is het een korte wandeldag. Volgens mijn gps heb ik 9 kilometer afgelegd in een 

kleine 4 uur. Ik stop nabij het River Park Restaurant in Yakari Beycik. Dit is het hoger gelegen 

Beycik op 908 m hoogte. Vroeger was dit een klein bergdorp doch thans worden er grote villa’s 

gebouwd waardoor het dorp aan zijn charmes inboet. In River Park Restaurant word ik ontvangen 

door de vriendelijke uitbater Ali Baba (zonder de 40 rovers) en zijn schattige dochtertjes. Zijn 

restaurant is gebouwd op en rond een oude plataan van meer dan 500 jaar oud. Ik kan mijn tent 

neerzetten op een vlak stukje gras voor een oude mooie leegstaande etagewoning. De omgeving is 

adembenemend. Het restaurant ligt aan de voet van de indrukwekkende Tahtali Dagi en in de  

 

  
 

verte kunnen we het blauw van de zee zien. Tegen de avond zijn de onweerswolken opgelost en 

liggen de rotsen van de Tahtali Dagi te glinsteren in de oranje gloed van de ondergaande zon. Ik 

verpoos in een van de lighoeken van het boomrestaurant. Ik heb geen gsm-ontvangst. Na een 

overheerlijk avondmaal met diverse voorgerechten en een stoofpotje van lamsvlees praat ik wat 

na met Ali Baba die ruim de tijd neemt voor zijn klanten. Gezien ik zijn laatste klant ben, heeft 

hij tijd zat. Telefonisch probeert hij voor mij een slaapplaats voor morgen te regelen. 

 

maandag 24/05/2010 YUKARI BEYCIK YAYLA KUZDERE 17 km 

 

 

Ik ben reeds vroeg op om 06.30 uur. De zon 

schijnt volop en de Tahtali Dagi ligt te blinken 

in het zonlicht. Na een overdadig ontbijt kan ik 

mijn tent droog inpakken. Ali Baba belt nog 

even naar een dame in Yayla Kuzdere en 

verzekert me dat ik bij haar onderdak zal 

krijgen. Ik krijg haar telefoonnummer. Ali Baba 

wijst me de weg doorheen zijn tuin naar een 

plaats waar ik opnieuw op de Lycian Way 

terecht kom. Ik verwacht een zware dag met 

een zware rugzak doch tot mijn verrassing stap 

ik vlot. Reeds na een goed uur bergop bereik ik 

de yayla (zomerweide) met fruitbomen en een 

bron. Dit is een mooie plaats om een tent op te 

slaan. Opnieuw trekt de top van de Tahtali Dagi 

http://www.beycikrivieraparkrestaurant.com/?SyfNmb=1
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wolken aan zoals het licht motten. Het is een 

prachtig maar woest berglandschap. Talrijke 

geurende bloemen bloeien. De bomen zijn 

indrukwekkende reuzen waarvan enkele toch 

geveld werden in deze harde omgeving. Mooie 

Libanon ceders zijn te bewonderen. Rond de 

middag bereik ik vlot de kampplaats op een 

hoogte van 1.800 m. Ik beslis er wat te rusten 

en te eten vooraleer ik verder trek. Een 

groepje Engelse wandelaars met een klein 

dagrugzakje komen terug van de top. De wolken 

verdwijnen doch keren steeds in ergere mate 

terug. Ik vind het spijtig de top niet te kunnen 

beklimmen doch ik ben alleen, heb een rugzak 

van meer dan 20 kilo en de 

weersomstandigheden zijn verre van ideaal. Ik 

wil geen risico nemen. Daarna volgt een 

prachtige doch zware afdaling van een kleine 4 

uur door een overweldigend berglandschap dat 

me af en toe doet denken aan Oostenrijk. In 

Yayla Kuzdere probeer ik te telefoneren met 

Sevim Arslan doch ze neemt niet op. 

Uiteindelijk wijst een oude dame me de weg 

naar haar huis. Het is een mooie Turkse woning 

waarvan de bovenverdieping werd ingericht om 

gasten te ontvangen. De bovenverdieping be- 
 

staat uit 2 gastenkamers en een 

gemeenschappelijke badkamer. Er is tevens een 

overdekt terras om te verpozen. Het terras 

biedt een indrukwekkend zicht op de flanken 

van de Tahtali Dagi en de bergen met de zee in 

de verte. Ik krijg een ruime en propere kamer 

waar drie matrassen op de grond liggen.  De 

andere kamer wordt betrokken door een koppel 

uit Amsterdam. Via SNP hebben ze een 

individuele wandelreis geboekt met vervoer van 

bagage. Het overdekte terras van de 

benedenverdieping wordt gebruikt om de gas- 
 

ten te ontvangen en de maaltijden op te dienen. Sevim kookt voor ons een heerlijk avondmaal: 

koude groenten, rijstschotel met bonen en schapengehakt gevolgd door vers fruit. Nadien 

drinken we thee in de woonkamer en proberen we Turkse woorden aan te leren. Na een zware dag 

voor de knieën val ik in een diepe slaap. Bij het ontwaken voel ik me uitgerust. Wat een heerlijk 

rustige nacht in dit bergdorp.  

 

dinsdag 25/05/2010 YAYLA KUZDERE ROMAN BRIDGE  24km 

 

Sevim heeft als ontbijt pannenkoeken klaargemaakt opgevuld met kaas. Het is een lekkernij die 

me opperbest bevalt. Wanneer ik afreken ben ik geschokt over de lage prijs. Ik betaal haar dan 

ook meer en dank haar voor de gastvrijheid. Na afscheid van mijn Nederlandse medegasten 

http://www.snp.nl/reis/turkije/lycie
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wandel ik via de tuin van het pension richting Gedelme. Om 09.00 uur ben ik onderweg via een 

breed tractorpad. Wat verderop langs de weg zit een jonge Duitser die wegens zijn low budget 

buiten slaapt. Ik vraag of hij genoeg eten of drinken bij zich heeft.  Het is heerlijk wandelen 

langs een overweldigende gele kleur van bloeiende brem met een bergachtige achtergrond als 

decor.  Nadien verloopt de wandeling door donkere bossen richting Gedelme alwaar ik reeds 2 uur 

later aankom. Ik geniet van een rustpauze op het overdekte terras van Caner Restaurant. Ik  

 

  

 

drink een biertje en de jongeman die me bedient 

vraagt of ik wil overnachten. Ik zeg hem dat het 

nog te vroeg is en dat ik pas vertrokken ben uit 

Yayla Kuzdere. Ik informeer hem naar de prijs 

voor een overnachting half pension alhoewel ik 

die wist van de jonge Duitser. Ik koop kaas en 

zwarte chocolade in een nabij gelegen winkeltje. 

Ik voel me fris en ben van plan te overnachten in 

mijn tentje doch weet nog niet waar. Ik heb 

genoeg water en proviand bij. Vanuit Gedelme wil 

ik wandelen naar Roman Bridge. Deze plaats ligt 

op slechts 7 kilometer via een asfaltweg. Ik 

verkies de omweg en de natuurpaden van de 

Lycian Way. De gemakkelijke  wandelwegen 

maken plaats voor smal stijgende paden vol 

stenen, boomwortels door dicht struikgewas. 

 

Uiteindelijk bereik ik rond 13.00 uur de top van een heuvel waar ik iets eet. Ik moet mijn 

middagmaal staken omdat regenwolken roet in het eten gooien. Het begint licht te regenen en ik 

stap verder. Uiteindelijk verlies ik mijn weg en probeer in de miezerige regen de kaart te lezen. 

Ik vind nergens enig spoor naar de Roman Bridge of het grote waterbassin dat in de bergen ligt 

om bosbranden te bestrijden. Via mijn kompas en met wat nuchter verstand vind ik de wit-rode 

tekens van de Lycian Way terug en ben opnieuw op de goede weg. Ik volg een diepgesneden 

bergrivier. Het wordt een lastige wandeling. Op bepaalde plaatsen is het brede wandelpad 

volledig weggespoeld door de winterregens. Op andere plaatsen ligt het wandelpad bezaaid met 

rotsblokken, puinvelden, struiken of boomstammen. Met een zware rugzak moet ik talrijke 

hindernissen nemen. Ook moet ik enkele malen de rivier over doch gelukkig zonder mijn schoenen 

uit te trekken. Na een zware wandeling van meer dan 3 uur kom ik uitgeput aan nabij een 

waterbassin met een oude Romeinse brug (Roman Bridge). Het is reeds 18.00 uur en ik ben moe. 

Volgens mijn GPS heb ik er meer dan 24 km opzitten. Nabij Roman Bridge kan ik mijn dorst 
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lessen met een koude pint die me deugd doet maar mijn vermoeidheid doet toenemen. Wanneer 

de uitbaters me niet kunnen helpen aan logies bel ik zelf naar Caner Restaurant in Gedelme. Ik 

word afgehaald met de wagen en naar Gedelme gebracht. Nabij het restaurant word ik hartelijk 

begroet door de jongeling die me rond de middag op het terras bediende. Hij lacht als hij me ziet 

doch groen wanneer hij mijn zware rugzak naar mijn kamer brengt. Na een hete douche ben ik 

blij droge kleren te kunnen aantrekken. Ik ga naar het restaurant en als opwarmertje drink ik 

een lekkere raki. Na warme soep, groenten, brood, frietjes en een forel in een ovenschotel kruip 

ik reeds tegen 21 uur onder de wol. Ik vat echter moeilijk de slaap ondanks de grote 

vermoeidheid. 

 

woensdag 26/05/2010 GEDELME SUNDANCE CAMP  29 km 

 

Na het ontbijt volg ik nu wel de asfaltstraat van Gedelme naar Roman Bridge. De afstand 

bedraagt slechts 7 kilometer doch onder een stralende zon daal ik af van 800 m hoogte naar 200 

m met een zware rugzak. Deze afstand leg ik af in anderhalf uur. Ik drink nabij Roman Bridge 

een lekkere koude cola en ga op pad langs de weg naar het 3 kilometer verder gelegen (Asagi)-

Kuzdere. Onderweg zie ik dat de Thatali Dagi me vierkant uitlacht want er is geen wolkje aan zijn 

top te bespeuren. Ik reageer niet want tegen de natuurkracht van deze prachtige berg kan ik 

toch niet op. Wanneer ik in Kuzdere aankom, zie ik drie rugzaktoeristen uit de laadbak van een 

terreinwagen stappen. De ganse route langs de weg (10 km) heb ik te voet afgelegd. Ik maak 

kennis met een Amerikaan en een koppel uit het Antwerpse. In Kuzdere trekt de Lycian Way  

 

  

  
 

opnieuw de weidse natuur in. Rond 18 uur kom ik na opnieuw een zware dag (bijna 29 kilometer 

volgens mijn GPS) aan in Sundance Camp. De camping is volzet maar ik mag mijn tentje opzetten 
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voor 2 nachten. Ik drink eerst een koele Efes op het terras in gezelschap van het Antwerpse 

koppel om te bekomen van de geleverde inspanningen. Het was opnieuw een lange wandeldag onder 

een loden zon met weinig water onderweg. Het avondmaal verloopt gezellig aan tafel met 1 

Amerikaan, drie Duitsers en het Antwerpse koppel. De voertaal is Engels. Ik heb weinig trek in 

avondeten en hou het bij een schotel rijst met lekkere warme groeten. Ik drink nog een pint en 

een fles water van 1 ½ liter. ’s Nachts begint het te regenen en tikken de druppels gezellig op het 

tentzeil. 

 

donderdag 27/05/2010 SUNDANCE CAMP GÖYNÜK 

 

 

’s Morgens piept de zon opnieuw door de schaduwrijke 

omgeving. Bij het ontbijt neem ik afscheid van de 

Amerikaan en het Antwerpse koppel die verder trekken. 

Ik geraak in gesprek met een Engels koppel met 2 

kleuters waarvan de jongste zoon een spraakwaterval is. 

De man stond 10 jaar geleden samen met Kate Clow aan 

de wieg van de Lycian Way. Vooraleer ik afreken bel ik 

naar een pension in het nabijgelegen Goÿnük en boek er 

voor 2 nachten HP. Ik heb een bed nodig en wil andere 

horizonten verkennen. Na afrekenen mag ik mijn tent 

laten staan tot ik terugkeer van mijn bezoek aan de 

antieke havenstad Phaeselis. Vanuit de camping volg ik 

de kustlijn en wandel in een half uur naar Phaeselis. Na 

een bezoek van 1 uur waarbij vooral de hoofdstraten, de 

markt en de aquaduct indruk maken, keer ik terug naar 

de camping. Het is opnieuw heel warm en de Tahtali Dagi 

ligt wolkenvrij in de zon. Ik ruim kurkdroog 

op, neem een douche en verlaat kort na de 

middag de camping. In Tekirova drink ik op 

een bank in de schaduw een blikje Efes als 

aperitief. Verder eet ik wat oud brood met 

heerlijk verse kaas en 1 liter koel appelsap. 

Ik stap op de bus en via enkele drukke 

kuststeden zoals Kemer word ik in de 

namiddag afgezet langs de grote kustweg op 

het kruispunt naar Göynük. Ik bel naar Halil 

van Natural pension en 10 minuten later pikt 

hij me op. Het pension ligt veraf van de kust 

en de drukte. Het bestaat uit een centraal  
 

gelegen restaurant en een tiental mooie dubbele kamers, gelegen in een groene prachtige 

bloementuin met een klein zwembad. Voor de deur passeert om de twee uur een dolmus. Het 

pension ligt nabij de canyon van Göynük en de Lycian Way. Op het terras voor mijn kamer geniet 

ik van een koele Efes vooraleer mijn was toe doen. Heerlijk, een bed in een rustige omgeving. In 

de late namiddag begint het opnieuw te kriebelen. Ik neem mijn dagrugzak en trek erop uit op 

zoek naar de Lycian Way. Ik wandel naar het noordwesten en kom plots bij een hekken. Het is de 

toegang tot de canyon en er dient 5 TL toegangsgeld betaald. Verderop zie ik een wegwijzer van 

de Lycian Way met de splitsing naar Hisarçandir, het officiële eindpunt. Ik keer terug naar mijn 

pension en plan om morgen een wandeling in de canyon te maken alsook een stukje van de Lycian 

Way richting Hisarçandir. Onderweg koop ik van een kleine jongen een bekertje met fruit voor 1  

http://www.naturhaushotel.com/
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TL. De gastvrouw, een charmante dame die vlot Duits spreekt na 35 jaar Berlijn, kookt heerlijk 

en de tafel wordt gedekt op het terras voor 3 personen. Samen met een Brits koppel nuttig ik 

het avondmaal. Beiden wonen in Namibië en zijn werkzaam in de koffiehandel ‘Fair Trade’. Er 

volgt een gesprek over kinderarbeid gezien ik allusie maak op een reportage van de BBC. 

 

vrijdag 28/05/2010 RUSTDAG GÖYNÜK 

 

Genoten van het ontbijt en afscheid genomen van het Britse koppel, ga ik pas rond 09.30 uur op 

stap. Ik betaal 5TL toegang tot de canyon en koop er ook twee kleine flesjes koud water. Ik 

wandel eerst naar de canyon. In een mooie plas neem ik een duik in het koele water. Nadien doe ik 

nog een wandeling van 3 uur (heen en terug) langs de Lycian Way in de richting van Hisarçandir. 

Normaal is dit nog een trektocht van 2 dagen om het eindpunt van de Lycian Way te bereiken. Ik 

ben blij dat ik slechts een dagrugzakje bij heb, want het is weer een helse tocht steil omhoog 

langs smalle, stenige doch wondermooie paden. ’s Middags nuttig ik langs het pad mijn middagmaal 

bestaande uit water, een appel en een sinaasappel. Ik doe het rustig aan want het is mijn laatste 

wandeldag. Nadien drink ik nog een biertje op een terras in de canyon. Tijdens mijn rustdag blijk  

 

  
 

ik volgens mijn gps toch een traject van 16 km te hebben afgelegd. Om 15.30 uur ben ik terug in 

mijn pension. Ik neem een verkwikkende douche, was enkele stukken kledij uit en rust wat uit met 

een biertje en heel wat toeristische informatie over Turkije. Voor het avondmaal zegt de 

uitbaatster van het pension me dat ik vanavond charmant gezelschap krijg. En inderdaad, een 

jonge Canadese vervoegt me aan tafel. Het is een goedlachse, charmante jongedame die vlot 
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Engels, Frans en Duits praat. Samen besluiten we het bij Frans te houden. Ze heeft iets van Cath 

Luyten die reisreportages voor Vlaanderen Vakantieland maakt. Haar voorouders zijn Franse 

immigranten die vanuit Bretagne naar Canada zijn uitgeweken. Ze blijkt Duits te hebben geleerd  

 

 

en heeft voor haar studies zelfs in Duitsland 

gewoond. Ze vindt het een fantastisch land. 

Ze werkt actueel als analiste doch vindt 

weinig voldoening in haar job en moest er 

dringend eens uit. Ze is voor 6 weken 

onderweg, 3 weken Turkije en 3 weken 

Jordanië en Syrië. Ik wens haar twee rijke 

sjeiks toe om mee te nemen naar Canada, één 

om lief te hebben en één met veel geld. Vanaf 

morgen start ze in groepsverband met de 

Britse reisorganisator Exodus een trekking 

langs de Lycian Way. Ze doet me 

watertanden wanneer ze vertelt over haar 

trektochten door de wijde natuur in haar 

thuisland. 

 

zaterdag 29/05/2010 busreis naar ANTALYA 

 

Tijdens het ontbijt neem ik afscheid van de toffe Canadese die samen met een wandelgroep erop 

uittrekt. Ik heb alle tijd want ik heb pas een bus om 10.20 uur naar de otogar in Antalya. Voor 

2,5 TL word ik naar het centrale busstation gebracht alwaar ik een blauwe bus neem naar het 

centrum van de stad. Ik betaal 1,5 TL terwijl een taxichauffeur me aanbood om me er heen te 

brengen voor 21 TL. Ik stap uit nabij de meer dan 2000 jaar oude Hadrianus poort, toegang naar 

het oude stadgedeelte om pension Sabah te bereiken. Ik stap binnen via de prachtig bebloemde 

binnenkoer. Ik voel me opnieuw thuiskomen. Via internet had ik vanuit België een kamer geboekt 

met ontbijt alsmede mijn transfer naar de luchthaven. Ik betrek mijn kamer en na een lekkere 

douche ga ik op stap door Kaleici, het oude stadsgedeelte, waar het heerlijk slenteren is. Het is 

lekker warm, 33° in de schaduw. Ik heb de indruk dat het drukker is dan  
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september vorig jaar. Ik drink een glas op een terras waar ik vorig jaar ook even verpoosde en 

nadien trek ik naar mijn pension voor een siesta. Ik kan mijn Turkse vriend Huseyin niet bereiken 

via zijn gsm en ik vind dat verwonderlijk gezien we tijdens het chatten in België een ontmoeting 

hadden geregeld. Hebben zijn examens roet in het eten gegooid of is er iets anders? Ik besluit 

dan maar te aperitieven en te eten op het terras van mijn pension. Nadien nog een 

stadswandeling om uiteindelijk rond 21.30 uur het bed in te duiken.   

 

zondag 30/05/2010 ANTALYA BRUSSEL 

 

Na het ontbijt maak ik mijn rugzak klaar voor afreis. Tegen 11 uur maak ik mijn kamer vrij en laat 

mijn bagage achter bij de receptie. Ik slenter wat rond in de stad richting haven. Er is veel volk 

op straat en ik geniet van de zon met een vleugje wind. Ik neem ruim de tijd om mensen te 

observeren. In de haven laat ik een schoenpoetser mijn bergschoenen grondig onder handen 

nemen. Ze verdienen het. Rond 12.30 uur geniet ik van op het terras van mijn pension van een 

aperitief en een vegetarische maaltijd. Ik word afgezet nabij de internationale 

luchthaventerminal 2 en zie bij het inchecken van mijn bagage dat mijn vliegtuig een half uur 

vertraging heeft. Ik tik een weekendeditie van het Laatste Nieuws op de kop voor 6 TL en kan 

me toch enkele uren bezighouden. De vlucht en de landing verlopen vlot doch het is reeds 21.00 

uur als ik via Zaventem de trein naar Kortrijk neem. Ik word aan het station van Kortrijk 

afgehaald om 22.45 uur. Ik zal weer moeten wennen aan het kille weer.  

 

 

 

 

 


