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Wandelen in het 

sprookjesdecor van 

Cappadocië 
 

 
 

Na avontuurlijke solotrektochten langs de Lycian Way en Saint Paul Trail, twee Turkse 

langeafstandspaden, ga ik slenteren in Cappadocië “het land van de mooie paarden”. Samen met 

mijn wandelvriend Luc plan ik om vanuit een centraal punt de streek te verkennen. Het wordt 

Göreme van waaruit we op zoek gaan naar kleurrijke valleien, kerkjes met fresco’s, rotswoningen 

en ondergrondse steden. Enorme vulkaanuitbarstingen gevolgd door miljoenen jaren erosie door 

wind, water en vorst boetseerden het huidig feeërieke rotslandschap met veelkleurige valleien en 

tufsteenkegels tot Unesco werelderfgoed. 
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Dinsdag 03-09-2013: Om 06:15 uur haal ik Luc thuis op. Luc sluit zijn fiets mooi af maar 

vergeet bijna dat zijn auto nog open is. De trein vanuit Kortrijk naar Dendermonde heeft 5 

minuten vertraging. In Brussel-Noord is de vertraging nog opgelopen waardoor we vrezen de 

aansluiting naar de nationale luchthaven te missen. Op het perron stellen we tot onze blijdschap 

vast dat deze trein ook vertraging heeft. In de luchthaven is het een zeer drukke bedoening. Bij 

het inchecken vernemen we dat we ons niet moeten bekommeren om onze bagage in Istanbul, 

waar we na een vlucht van een 3tal uur landen. Vlug het uurwerk een uur doordraaien en zo gaat 

de tijd toch snel. Minder snel gaat het naar de paspoortcontrole waar lange rijen aanschuiven. 

Gelukkig hebben we vooraf ons e-visa via internet aangekocht. Voorbij de pascontrole volgen we 

lange gangen naar de domestic terminal van de binnenlandse vluchten. Na een nieuwe 

veiligheidscontrole nemen we even de tijd om onze dorst te lessen. Een eerste kennismaking met 

Efes bevalt Luc niet en ik wijs hem erop dat hij Omer uit zijn hoofd moet zetten. 12 TL voor een 

lauwe Efes is wel veel geld. Met een vertraging van een half uur landt de boeiing van Turkish 

Airlines in Antalya. Op een afzonderlijke band vinden we snel onze bagage terug die onderworpen 

wordt aan een douanescan. In de hall van de luchthaven halen we vlug wat Turkse lira uit de muur 

en kunnen onmiddellijk op bus 600 springen die ons in 45 minuten naar de otogar brengt aan de 

andere kant van Antalya voor 4 TL/pp. Het is volop donker wanneer we iets na 20 uur het grote 

busstation bereiken. Bij de busmaatschappij Metro kunnen we de laatste tickets naar Göreme op 

de kop tikken tegen 50 TL/pp. Een uur later zitten we op de nachtbus naar Cappadocië. 

 

  
 

Woensdag 04-09-2013: Tegen het ochtendgloren bewonderen we vanuit de bus tientallen 

luchtballonnen die boven of in de valleien van Cappadocië hangen. Rond 06:15 uur, exact 24 uur 

reistijd later, worden we afgezet aan het rond punt in Göreme en trekken dan te voet op zoek 

naar ons pension Kemal’s guest house. Na een vermoeiende nacht met weinig slaap frist een 

douche ons op en na een hazenslaapje zitten we om 09:30 uur een fruitrijk ontbijt naar binnen te 

werken. Daarna gaan we op stap voor een eerste verkenning van Göreme en omgeving. We worden 

van bij het begin overdonderd door de prachtige tufkegels, grotwoningen en het geologisch 

wonderlandschap. Vanuit de verte zien we de burcht van Uçhisar boven de omgeving uittronen. 

Iets na de middag vleien we ons neer op een terras en genieten van een kleinigheidje: een groot 

bord superlekkere mezze met brood doorgespoeld met Efes. Luc heeft zich redelijk vlug 

verzoend met de smaak van het blonde vocht doch kan zijn heimwee naar zijn Belgisch 

lievelingsbier niet verbergen. Na een eerste verkennende wandeling van 6,3 km zijn we blij om in 

de namiddag een siësta te houden. Na de siësta genieten we op het terras voor onze kamer. Was 

het deze morgen volop zon dan heeft ze nu haar sluier aangetrokken. In de late namiddag 

slenteren we op ons gemak naar het begin van de Zemivallei. We trekken naar de Nazar-kerk 

doch staan voor een gesloten deur. Via een pad in de Honingvallei (Görkündere Vadisi) trekken we 

https://www.evisa.gov.tr/en/
http://www.kemalsguesthouse.com/
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een indrukwekkend piemellandschap in. We moeten terugkeren op onze stappen want binnen een 

half uur valt de totale duisternis in. Juist voor het vallen van de duisternis bereiken we ons 

pension. Vooraleer voor het eerst te genieten van de kookkunsten van onze gastheer Kemal 

zetten we ons neer op het terras om Luc vertrouwd te maken met de smaak van Efes. Bij gebrek 

aan Omer maakt hij graag van de nood een deugd en maakt toch vlug vorderingen. 

 

Donderdag 05-09-2013: Na een heerlijke nacht en een lekker ontbijt gaan we via de 

Duivenvallei (Güvercinlik Vadisi) op stap naar Uçhisar met zijn burcht. We lopen als kinderen vol 

verwondering rond en wijken af van het hoofdpad zodat we te vroeg uit de vallei klimmen. We 

komen terecht op de weg van Göreme naar Uçhisar. Zo trekken we door de oude dorpskern naar 

de hooggelegen burcht. Een trap leidt ons naar de top van de citadel met zijn Byzantijnse 

rotsgraven. Het is het hoogste punt van Cappadocië en biedt je een mooi panoramisch zicht over 

de omgeving. De nabije feeënschoorstenen werden uitgehold en door de Romeinen gebruikt als 

graven voor hun overledenen. Bij het verlaten van de burcht kopen we aan een fruitstalletje 

droge abrikozen en een mix van gedroogd fruit. We slenteren nog wat door het dorp en keren 

terug naar het beginpunt van de Duivenvallei in Uçhisar en stappen naar Göreme. Iets verderop in 

de vallei stoten we op de theetuin van Hassan waar we stoppen om çay (thee) te drinken. Een 

allerhartelijke ontvangst in zijn zithoek in de natuur. We eten wat gedroogd fruit en knabbelen 

op de aangeboden koekjes. Luc laat zich verleiden tot de aankoop van een Turks hoofddeksel. 

Hassan heeft een nieuwe vriend aan Luc en zegt dat hij een geluksbrenger is die veel klanten 

trekt. Tijdens de afdaling naar Göreme hebben we werkelijk ogen te kort. Vanuit elke ooghoek 

kunnen we telkens een andere prachtige rotsformatie aanschouwen. Rond 14 uur bereiken we ons 

pension met 7,3 km in de benen. Onze gastvrouw, Barbara Duiven is de Nederlandse echtgenote 

van Kemal. Ik zeg haar dat we vandaag Barbara’s Valley hebben afgewandeld. Bij een biertje 

verschaft ze alle nuttige uitleg over de wandelpaden in de streek en andere activiteiten. We 

willen ons geld kwijt en uit veiligheid betalen we een groot voorschot op ons verblijf zodat we 

zelf niet meer voor het geld moeten zorgen. Na de douche luieren we wat op ons terras. Luc 

heeft tijdens de korte rustpauze zijn mindere foto’s op zijn toestel gewist...en heeft op de 

verkeerde knop gedrukt waardoor alle foto’s foetsie waren. Luc is ook getuige van een tafereel 

op het terras bij de buren waar de witte keffer zijn pootje heft over de druiven en tomaten die 

op krantenpapier liggen te drogen in de zon. Het worden pittige rozijnen en zure tomaten. Na 

vijven gaan we opnieuw op stap naar het uitzichtpunt van Göreme. Via een kort klimmetje op een 

smalle kasseiweg naast de moskee bereiken we de top van een heuvelrug. Aan de ene zijde wordt 

het zicht op Göreme uitgespreid terwijl de andere kant een breed zicht biedt op een 

zonovergoten Cappadocisch landschap. We dalen af langs de andere kant van de heuvel via een 

smal pad en komen terecht in het piemellandschap van de Honingvallei. Prachtige fallussen rijzen 

uit het dal op. De ondergaande zon gooit zijn gele gloed op de massieve torens die hun schaduw in 

de vallei uitstrooien. Luc probeert tevergeefs één van de liefdestorens omver te duwen. Jaloezie 

of een poging tot aanslag op het culturele Unesco werelderfgoed? Met 4,8 km in de benen keren 

we anderhalf uur later naar ons pension terug. Een prachtige wandeldag doet ons beseffen dat je 

de tijd moet nemen in dit sprookjeslandschap met al zijn vormen en kleuren.  
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Vrijdag 06-09-2013: Na een stevig ontbijt 

kunnen we er opnieuw tegenaan. We verlaten 

Göreme op zoek naar de Zwaardenvallei 

(Kiliçlar) en komen holwoningen tegen waar 

eeuwen troglodieten schuilden. We botsen op 

een enorme rotswand waarin een kerkje en 

woningen zijn gehouwen. De binnenzijde van het 

kerkje is enkel versierd met roodkleurige 

geometrische motieven uit de iconoclastische 

periode. In de 8ste en 9de eeuw werd onder 

Joodse en Arabische invloed het afbeelden van 

Christus, de apostelen en heiligen als een zonde  

 

beschouwd. We lopen opnieuw stukken 

verkeerd maar trekken ons dit niet aan. We 

hebben weeral ogen tekort want elke 5 stappen 

die je zet wordt een ander panorama op je 

ooglenzen gebrand. Iets verderop verlaten we 

het pad om pittig af te dalen naar de brede 

Meskendirvallei. Nabij een theehuis is een 

splitsing waar we een smalle prachtvallei 

binnentrekken op zoek naar de Joachim-Anna 

kerk. Langs roze roomsoesflanken en door 

diverse tunneltjes stoten we op een met 

traliewerk afgesloten kerk. Doorheen het 

traliewerk slaag ik erin om enkele fresco’s te 

fotograferen. Dichtbij nemen we zelfs onze 

intrek op de patio van een holwoning. Alle tijd 

voor een rustpauze in de schaduw met 

gedroogd fruit... doorgespoeld met plat water. 

Onderweg is het genieten van witte druiven die 

in overvloed op de kleine wijngaardjes in de 

hete zon rijpen. Luc kon weer niet wachten tot 

ze er witte wijn van maken. Daarna trekken we 

langs een witte brede stofferige weg naar 

Çavuşin. Hoog boven de stad ligt de rotsheuvel 

met de holwoningen van de oude stad. Deze  

 

werden bewoond tot 1963 wanneer een groot 

deel van de wand naar beneden stortte met 

diverse dodelijke slachtoffers tot gevolg. 

Tijdens de instorting werd een groot gedeelte 

van de kerk van Johannes de Doper vernield. 

Langs de achterzijde van de rots klimmen we 

pittig naar de top. Onderweg genieten we links 

van het zicht op rotskegels met wankele stenen 

op hun top. Vanaf de top met zijn Byzantijnse 

graven in de rotsbodem hebben we prachtig 

zicht op de omgeving en het nieuwe dorp. 

Tijdens de afdaling langs de ingestorte flank 
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bezoeken we de resten van ooit een imposante rotskerk uit de 5de eeuw waarvan de fresco’ s 

grotendeels vernietigd werden door het werpen van stenen. Zo zie je dat er ook een soort 

religieus vandalisme heeft bestaan. Na de afdaling langs een door de zon verhitte flank zetelen 

we ons in de schaduw van een es en drinken met gulzige teugen van een beker vers geperst 

granaatappelsap. We moeten vechten tegen de bedwelming van een middagdutje. Daarna trekken 

we verder door een heet landschap van wit zand en stof naar ons pension. Na 14,5 mooie 

kilometer zetten we ons neer op het schaduwrijke terras waar een koelkastfrisse Efes het stof 

in onze droge kelen wegspoelt. Een heerlijke douche spoelt het stof en het zweet aan de 

buitenkant weg. In de schaduw van ons ruim terras kunnen we genieten van ‘dolce far niente’. 

Rond vijf gaan we naar de kapper. Luc laat zijn haar knippen...wat ook niet zo n groot werk is. Ik 

laat mij scheren en mijn haar knippen. Een groen masker wordt over mijn gezicht uitgesmeerd. 

Uiteindelijk worden haartjes in mijn oren weggebrand. Na het bezoek aan de kapper voel ik me 

als herboren. Na een zalige wandeldag verdienen we een raki. We dineren opnieuw in ons pension 

want onze gastheer Kemal kookt voortreffelijk. 

 

Zaterdag 07-09-2013: Na het ontbijt opnieuw op pad in een 

stralende zon. Deze morgen opnieuw om 5 gewekt door de 

muezzin, eens wat anders dan het gesnurk van Luc. Bij het 

begin van het pad door de Zemivallei (Zemi Vadisi) kan ik mijn 

gps niet vinden. We volgen een breed wit stoffig tractorpad 

waarop de zonnestralen weerkaatsen. Net als gisteren is de 

hemel staalblauw zonder enig spoor van een wolkje. We wijken 

af van het pad om de Nazar-kerk te bezichtigen tegen beta-  
ling van 5 TL/pp. Binnen zijn enkele mooie fresco's te 

bewonderen. De bewaker wil mijn verrekijker van dichtbij 

bekijken en biedt me 5 Turkse lira. Het is heel aangenaam 

wandelen in de met bomen en struiken bezaaide vallei. Iets 

verderop verlaten we het pad en klimmen omhoog via een 

metalen ladder naar een kerkje in de rotswand. Op onze 

hurken of op handen en knieën kruipen we door enkele 

donkere gangetjes. Voor het eerst is mijn zaklamp van nut.  
Terug op het pad zien we fruitbomen met rijpe appelen en 

kweeperen, die echter nog te hard zijn. Opnieuw kunnen we 

volop smullen van overheerlijke druiven die in de natuur welig 

groeien. Het brede tractorpad versmalt tot een pad. Een eind 

verder moeten we langs een riviertje en op ganzenpas door 

een lage tunnel. Na een pittig klimmetje komen we terecht in 

een brede vallei die we verlaten via een zeer steil stoffig pad. 

Eens boven krijgen we een prachtig zicht op de rots van  
Uçhisar en een hoge vulkaan in de verte. We proberen een 

asfaltweg te bereiken door een afgemaaid graanveld te 

dwarsen doch een diepe vallei met rotswoningen verhindert 

ons doorgang. We keren op onze stappen terug op zoek naar 

het asfalt. Op een schaduwrijk terras met formidabel zicht 

op het uiteinde van de Duivenvallei en het nabije Uçhisar 

genieten we elk van anderhalve liter fris water. Daarna keren 

we terug om af te dalen in de Zemivallei waar we een afslag  
naar links nemen. We blijven stijgen tot we hoog in een kegel een kerkje zien. Het gaat om de 

Karabulut kerk doch het is onmogelijk om veilig te klimmen naar de toegang hoog in de tufkegel. 
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Via een onduidelijk pad dalen we verder af langs een flank naar het nabijgelegen kerkje van 

Sarniç. We bewonderen de nog deels goed bewaarde fresco’s van het 11de eeuwse kerkje dat in 

latere tijden als waterciterne werd gebruikt. Buiten wandelaars komt hier waarschijnlijk geen 

kat, in elk geval geen toerist. In een open grot naast het kerkje eten we wat gedroogd fruit maar 

worden weggejaagd door de wespen die uit zijn op onze zoetigheden. We verlaten onze 

schaduwrijke schuilplaats en trekken dwars door de wildernis van tufkegels en ruwe begroeiing 

naar het noorden om zo Göreme te bereiken. Een diepe afgrond verspert ons echter doorgang 

zodat we moeten terugkeren naar het pad bij de Karabulut kerk. Het stoffige pad brengt ons via 

een korte maar pittige klim naar een hoogvlakte. Links komt de burcht van Uçhisar in zicht en 

rechts in de verte imponeert de indrukwekkende top van de bijna 4.000 m hoge Erciyes vulkaan. 

De ganse dag zijn de enige geluiden deze van onze stappen, het ruisen van de wind en het gezang 

van enkele vogels. Ik begrijp nu ook waarom het hier ‘s avonds zo lekker afkoelt wanneer ik van 

onze gastvrouw verneem dat we hier op 1.100 m hoogte zitten. We dalen verder af langs een 

brede stofweg en ontmoeten een jongeman die met zijn motorfiets in panne is gevallen. Hij komt 

uit Ortahisar en biedt ons naast sigaretten een frietzak van een joint aan. Hij houdt van bier en 

marihuana, wij houden het bij bier. Nabij het uitzichtpunt over Göreme dalen we via de moskee 

flink af naar ons pension. We komen aan rond 15.45 uur na een mooie dag met naar schatting 15 

km in de benen. Mijn gps ligt te rusten op mijn bed. Van een koele Efes op het terras van ons 

pension kikkeren we op. Luc begint zich met de smaak te verzoenen. 

 

 
 

Zondag 08-09-2013: Na het ontbijt brengt Barbara ons met de wagen naar de start van de Red 

en Rose valley. Nabij Kaya-camping dalen we af naar een heerlijke vallei en komen terecht op een 

smal schaduwrijk pad. We wandelen tussen torenhoge rotswanden en lopen door enkele tunnels. 

We volgen het Meskendir pad tot aan de splitsing naar de Red valley. Opnieuw een totaal ander 

landschap dan tijdens de vorige wandeldagen. We stijgen eerst langzaam maar dan zeer steil uit 

het dal om een kleine hoogvlakte te bereiken. Daar vinden we de Üzümlü-kerk (druivenkerk) uit 

de 8ste/9de eeuw die afgesloten is met een traliehek. Gelukkig kan ik door de tralies enkele 

kiekjes nemen van de fresco's. Dichtbij bevinden zich nog een uitgehakte kapel en de verblijven 

voor monniken die nu dienst doen als zithoek van een theehuis voor toeristen. We lopen verder 

langs golvende paden naar een hoogvlakte. Via een pad langs de rand maken we een rondwandeling 

en krijgen steeds schitterende blikken op de diepe valleien voorgeschoteld. Vanaf het plateau 

duiken we een dal in en klimmen via enkele kleinere kerkjes naar de Haçli-kerk (kerk met het 

kruis). Onderweg worden we betoverd door de lichte kleurverschillen van de rotsflanken. Het 

kerkje is uitgegraven in een tufkegel en in de omgeving werden ook monnikenverblijven uit de 

rotsen gehakt. In de 10deeeuwse kerk zijn nog restanten van kleurrijke fresco's te bewonderen.  
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In één van de monnikenverblijven eten we in de kilte van de schaduw wat gedroogd fruit met 

water. Daarna dalen we opnieuw af naar de Meskendirvallei waar we in de schaduw van een 

drankstalletje genieten van een glas koud geperst fruitsap en een flesje fris water. Na een korte 

rustpauze trekken we verder en mijden rechts het steile pad naar Kaya-camping. Langs het pad 

hoog in de rotsen zien we talrijke duiventillen waar in kamers de mest verzameld werd om deze 

nadien te gebruiken voor de bemesting van de kleine veldjes in de vallei. We volgen het pad 

rechtdoor om tenslotte via een smal door steengruis glad pad uit het dal te klimmen. Doorheen 

een wijngaard bereiken we een tractorpad dat naar de asfaltweg bij Ortahisar leidt. Via asfalt 

dalen we af naar de camping om iets verder links een breed wandelpad in te slaan naar de 'Aynali 

church' (spiegelkerk). Terwijl Luc buiten in een zetel wat ligt te luilakken koop ik voor 5 TL een 

toegangsticket en krijg een zaklamp in de handen geduwd. Ik bezoek de kerk met de 

geometrische versieringen uit de iconoclastische periode alsmede een klein klooster. Via een 

smalle, donkere gang met treden bereik ik de duiventil op de bovenverdieping. Wanneer ik door 

een opening naar buiten kijk zie ik onder mij een lui kieken in de zetel liggen. Daarna trekken we 

samen langs een fel dalende kasseiweg naar Göreme. We passeren het openluchtmuseum waar 

horden bustoeristen werden gelost. Na 17,2 km zijgen we neer op ons terras waar we in de 

schaduw eens niet genieten van water... maar van een welverdiende pint. Vandaag steeg het kwik 

tot 29 graden en wandelden we opnieuw onder een felblauw wolkeloos gespan. 

 

Maandag 09-09-2013: Opnieuw op stap onder een wolkeloze hemel op zoek naar de talrijke 

fallussen van Love Valley (BaglidereVadisi - Liefdesvallei) starten we onze route door de 

Duivenvallei. Deze keer lopen we niet verkeerd bij de splitsing en na de 5de tunnel verlaten we de 

vallei om rechts omhoog te klimmen. Tot onze spijt is de theetuin van Hassan dicht. Iets voorbij 

het theehuis botsen we echter op Hassan die terugkeert uit Uçhisar met een volle 

boodschappentas. We keren samen terug naar zijn theehuis waar een groepje wandelaars aan het 

wachten is. Voor het eerst in ons leven zien we een Turk lopen. Nog kleine groepjes arriveren 

doch Hassan heeft het zeer druk met het warmen van water om thee te zetten. Hassan zegt 

tegen Luc 'you are my lucky man'. In afwachting van de çay brengt Hassan ons naast een bord 

pindanoten ook nog een bord met blauwe en witte druiven. Op het terras van zijn teagarden 

maken we nader kennis met het Duitse koppel dat sinds gisteren de kamer naast de onze betrekt. 

Ook zij verdienen een prijs na het juist beantwoorden van de vragen gesteld door quizmaster 
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Hassan. Na het hartelijke afscheid trekken we verder naar Uçhisar waar we het dorp links laten 

liggen. Aan de overzijde van de weg duiken we een andere vallei binnen. We dalen af naar de 

witte vallei en voor het eerst bemerken we wolken die deels over het blauw schuiven. Gelukkig 

zijn er nog veel blauwe gaten zodat de zon haar stralen kan werpen op de witte flanken die soms 

lijken op sneeuwheuvels. We dalen af tot op de bodem van een wondermooie vallei om terecht te 

komen in Love Valley of piemelvallei. Heel bescheiden lopen Luc en ik rond in de vallei met zijn 

talrijke torenhoge fallussen. Een droomlandschap… en na de piemels komen we weer terecht in de 

werkelijkheid en volgen op het einde van de vallei een asfaltweg naar Çavuşin om 50 meter verder 

rechts stevig te klimmen langs een tractorpad naar een heuvelkam. Een brede kronkelende weg 

leidt ons terug naar Göreme, waar we in een snack-bar genieten van een broodje kip met een 

halve liter. We hebben toch 12,6 km in de benen na een heerlijke niet al te hete wandeldag. Op 

het terras van ons pension genieten we na in een zalig zonnetje. Van Barbara ontvangen we onze 

biljetten voor de ballonvlucht van morgen (180 €/p). 
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Dinsdag 10-09-2013: We zijn net als de kippen vroeg op en 

voor de muezzin om 5 uur begint aan zijn oproep tot het 

ochtendgebed worden we aan het pension opgepikt door een 

busje van Turkiye Balloons. We worden naar de zetel van de 

firma gevoerd waar ons een ontbijtbuffet wacht. Nadien 

worden we met een minibus naar een open vlakte langs de weg 

naar Zelve gebracht waar men bezig is een geelkleurige ballon 

op te blazen. Uiteindelijk zitten we met 16 in het mandje: 4 

 

Nederlanders, 2 Amerikanen, 2 Duitsers, 2 Belgen, 1 Nieuw-

Zeelandse en 5 meisjes met een eeuwige glimlach uit Taiwan. 

Eens in de lucht is het volop genieten van de opkomende zon, 

de vergezichten en de kloven in het Cappadocische landschap. 

We zijn niet alleen in de lucht want rondom hangen een 

tachtigtal veelkleurige luchtballonnen wat een kleurrijk 

spektakel oplevert. De stilte wordt enkel verstoord door de 

vuurstoten van de brander. Onze piloot demonstreert zijn 

 

stuurmanskunsten door langs de rotsfallussen in de 

liefdesvallei te glijden. Na anderhalf uur in de lucht landt de 

piloot met de mand op de aanhangwagen. Indien ik het zelf 

niet gezien had, zou ik deze stunt nooit geloven. We krijgen 

een glas (Erdogan-)champagne aangeboden of waren het 

Samson-bubbels. Na de uitreiking van de diploma’s en de 

verplichte groepsfoto's worden we opnieuw naar ons pension 

gebracht... voor het tweede ontbijt van de dag. Na dit ontbijt 

 

ga ik wat rusten in de kilte van de kamer. De zon hamert erop 

los en aan het blauwe gespan is geen enkel spoor van een wolk. 

Ik geniet van de foto's die ik tijdens de ballontocht nam en 

lees wat in mijn e-book. Luc zit buiten op het terras te 

genieten in de zon en wil het vandaag kalm aandoen. Rond de 

middag liggen Luc en ik in een zithoek in de tuin onder het 

schaduwrijke bladerdak van druivenranken. Terwijl we 

genieten van een raki met ijs wil Luc in de vooravond toch  

 

mee naar het openluchtmuseum van Göreme met zijn talrijke 

rotskerken. Hij werd overtuigd na het lezen van een boek 

over Cappadocië uit de bib van het pension. Rond 15 uur gaan 

we op stap naar het openluchtmuseum dat op een half uur 

stappen ligt. We zijn blij dat de meeste toeristenbussen weg 

zijn zodat we in alle rust de kerkjes kunnen bezoeken. Aan de 

kassa bekomen we een ticket voor 15 TL per persoon te 

vermeerderen met 8 TL voor toegang tot de donkere kerk. 

 

Diverse kerkjes hoofdzakelijk uit de 11de eeuw hebben mooie 

fresco's doch er mag niet gefotografeerd worden. Indien ik 

dit toch probeer wijst een bewaker me terecht. De 

allermooiste fresco's bevinden zich in de duistere kerk en 

zijn heel mooi bewaard gebleven van vandalisme door de 

eeuwen heen. Verder zijn er ook een klooster, magazijnen, 

opslagplaatsen voor voorraden en refters. Heel 

indrukwekkend vind ik de Tokali kerk die gelegen is buiten de 

 

http://www.insecula.com/musee/M0346.html
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site en die met het museumticket gratis kan bezocht worden. Vooral de architectonische 

grootsheid van de kerk valt me op in tegenstelling tot de kleine uit de rotsen gehakte kerkjes. 

Na het bezoek aan het openluchtmuseum keren we terug naar ons pension waar we op het terras 

nagenieten van onze dag. De ballonvaart was een topervaring om nooit meer te vergeten. Het 

openluchtmuseum van Göreme is voor veel toeristen een topattractie doch voor mij een 

flopattractie. Veel te druk… geef mij maar de kerkjes verspreid in de diverse valleien waar 

weinig of geen toeristen komen en enkel te voet bereikbaar zijn. 

 

Woensdag 11-09-2013: Een zalige zon aan het blauwe firmament laat het ontbijt lekker 

smaken. Kort na 10 nemen we de dolmus (bus) naar Zelve die stopt aan de ingang van het 

openluchtmuseum. Het is genieten ten top in de drievingerige vallei. Langs een aangelegd 

trappenpad trekken we in een ovaalvormige beweging langs een graanmolen, wijnmakerij, kerkjes, 

rotswoningen, stallen en een moskee. Een klooster in de rotsen is niet meer toegankelijk omwille 

van het instortingsgevaar, reden waarom de bevolking rond 1953 het oude dorp diende te 

verlaten. Een nieuw Zelve werd gebouwd dat thans Aktepe heet en een tweetal kilometer 

verderop ligt. Na het rustige en leuke bezoek verlaten we het openluchtmuseum. Voorbij de  

 

 
 

souvenirstalletjes gaan we tussen de weg en de rotswand links op zoek naar een wandelpad. Langs 

kleine wijngaarden en veldjes slingert een pad. Enkele kilometer verder stoten we op 

merkwaardige feeënschoorstenen in het Paşabaği dal (Monks Valley of Monnikenvallei). In deze 

tufstenen reuzen die soms als twee- en drielingen aaneenkoeken, werden monnikencellen, 

kerkjes, grafkamers en woningen uitgehouwen. Zelfs een post van de Gendarmerie is in een 

tufsteenkegel ondergebracht. Er heerst een drukte door de vele toeristen die met busladingen 

worden gedumpt. Aan de overzijde van de weg ontvluchten we de drukte en eten in de schaduw 

van een boom een gözleme (pannenkoek) gevuld met patatas en drinken er een koele cola bij. We 

genieten van een Turkse siësta en nippen nog van een çay. Nadien trekken we langs de 

asfaltwegweg verder om kort daarop links een brede stofweg te nemen naar Çavuşin. We 

genieten nog van de bizarre tufsteenkegels aan de uitlopers van de monnikenvallei waar geen  
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enkele toerist te zien is. We komen uit bij een kruispunt van asfaltwegen. De temperatuur is 

gestegen tot boven de dertig graden. Terwijl Luc uitrust in de schaduw trek ik naar de hoog in de 

rots gebouwde Çavuşin Kilise (Kerk van de Keizer Nicaphorus Phocas). Ik bezoek de kerk met zijn 

talrijke fresco's en bijgebouwen uit de 10de eeuw. Volgens een bordje mag er niet 

gefotografeerd worden doch er is geen enkele bewaker in de buurt en ik neem rustig talrijke 

foto's zonder flash. Na het bezoek aan de kerk steken we de grote weg over en wachten nabij 

een dorpswinkel op de bus. Op het terras van de winkel genieten we elk van een brik gekoeld 

kersensap. Een half uurtje later kunnen we plaatsnemen in een propvolle bus naar Göreme. Op het 

terras van ons pension genieten we na met een koude Efes van een korte wandeldag van 10 km. 

Rond 18 uur gaan we op stap naar het uitzichtpunt om de zonsondergang te zien. We zijn 

blijkbaar niet alleen. Daarna begint de maag te knorren en gaan we zoals elke avond genieten van 

de kookkunsten van Kemal. 

 

Donderdag 12-09-2013: Omdat we geen 

wagen willen huren, heeft Barbara voor ons een 

uitstap geboekt naar de ondergrondse stad 

Derinkuyu en de Ihlara-vallei (100 TL/p). Om 

09.30 uur worden we opgepikt aan ons pension. 

200 meter (?!) verder worden we afgezet bij 

het reisagentschap en stappen over in een 

andere minibus. Met 11 personen van allerlei 

pluimage gaan we op stap voor een 

georganiseerde excursie. De eerste stop volgt 

al na vijf kilometer langs de weg van Göreme 

naar Uçhisar en biedt een uitzicht over het dal  

 

van Göreme met de Duivenvallei. Daarna volgt 

een lange rit door een uitgestrekt landschap 

zonder begroeiing met afgemaaide 

graanvelden, de broodmand Anatolië. De 

volgende stop is pas anderhalf uur later in 

Selime waar we een bezoek brengen aan een 

kloostercomplex uitgehouwen in de hoge 

rotsen. Via een smalle tunnel trekken we naar 

de indrukwekkende kathedraal. De fresco’s zijn 

grotendeels onzichtbaar geworden doordat de 

Turken de ruimte ooit als grootkeuken 

gebruikten. Daarna gaat het verder tot in  
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Ihlara waar we in een restaurant een 

toeristenmaaltijd aangeboden krijgen. Alles 

wordt in een supersnel tempo opgediend. Mijn 

forel in ovenschotel smaakt wel lekker. Na de 

maaltijd worden we naar de toegang tot de 

Ihlara-vallei gebracht. De vallei heeft een 

totale lengte van 15 kilometer en heeft tot 150 

m hoge rotswanden. Het was ooit een 

toevluchtsoord voor vele Christenengemeen-

schappen met meer dan 100 kerkjes in de 

steile rotsflanken. Van boven krijgen we reeds 

een prachtig zicht op de wanden van een diepe  

 

kloof. Na een afdaling via houten trappen 

brengen we een bezoek aan het Kerkje onder 

een boom (Ağaçalti Kilisesi) met zijn 

middeleeuwse fresco’s. Daarna volgt een 

wandeling langs een schaduwrijk pad langs de 

Melendiz rivier. Na een viertal kilometer 

verlaten we de kloof in Belisirma waar de 

minibus op ons staat te wachten. Gezien Luc en 

ik voorop zijn hebben we ruim de tijd om een 

glas gerstenat tot ons te nemen op een vlot 

met zithoek in de rivier. Met spijt in het hart 

verlaat ik de vallei waar nog zoveel te wandelen 

en te ontdekken valt. Na een rit van een half 

uur worden we naar de ondergrondse stad 

Derinkuyu gebracht voor een uitstap onder de 

grond. Het is één van de bekendste 

ondergrondse steden met 15 verdiepingen tot 

100 meter diep. Slechts 10% van het 

ondergrondse complex kan bezocht worden. De 

stad stond via kilometerlange ondergrondse 

gangen in verbinding met andere ondergrondse 

steden. In tijden van oorlog konden tot 50.000 

mensen bescherming vinden in de ondergrond. 

Indrukwekkend hoe de eerste en latere bewo-  

 

ners wisten te overleven in holen onder de 

grond zonder enige vorm van het dagdagelijkse 

comfort dat wij gewoon zijn. Tijdens de 

terugrit naar Göreme houdt de minibus nog 

even halt aan een uitzichtpunt hoog boven de 

Duivenvallei op een plaats waar Luc en ik enkele 

dagen voordien een lange middagpauze genoten. 

Daarna volgen nog twee verplichte nummers: 

een bezoek aan een winkel waar lokum en 

andere zoetigheden verkocht worden en een 

verplichte stop in een onyx- winkel waar allerlei 

juwelen tegen spotprijzen (?) worden aangebo- 
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den. Kort voor de duisternis invalt worden we afgezet nabij de otogar in Göreme. Tijdens het 

avondmaal proeven we voor het eerst van een fruitige doch overheerlijke Cappadocische rosé. 

 

Vrijdag 13-09-2013: We doen het heel rustig aan want de morgenzon belooft een hete dag. We 

gaan op stap en stoppen op het pleintje van de otogar waar we bij de maatschappij Metro een bus 

voor zondag om 10:00 uur willen boeken. De bus blijkt volzet. Bij de concurrentie van SühaTurizm 

kunnen we nog twee vrije plaatsen bemachtigen voor zondag om 11 uur naar Antalya. Daarna halen 

we bij Denizbank de nodige euro’s uit de muur. Vervolgens wandelen we van het uitzichtpunt 

boven Göreme en trekken naar het zuiden op zoek naar onbekende paden. Na een 7-tal kilometer 

houden we het voor bekeken en ontvluchten de hitte. Kort na de middag vleien we neer op een 

terras voor een broodje met een Efes. Nadien zoeken we de kilte op van een zithoek in de 

schaduwrijke tuin van ons pension. Zalig nietsdoen en een boek lezen bij een temperatuur van 

boven de dertig terwijl het in Belgenland regent en chauffageketels opnieuw actief worden. Na 

het avondmaal laat ik Luc alleen en ga met de Duitse buren naar Avanos waar in de karavanserai 

een opvoering van de dansende derwishen plaatsvindt. In de schitterende gebouwen van de 13de 

eeuwse karavanserai van Saruhan geniet ik van de mystieke voorstelling van de dansende 

derwishen die de Sema (spirituele perfectie) willen bereiken. Ingetogen muziek, zangpartijen en 

snel ronddraaiende dansers met witte rok en hoge smalle hoeden kunnen me volop bekoren. 

Tijdens het optreden mogen geen foto's genomen worden. Na de voorstelling geven de dansers 

een kort optreden waarbij gefotografeerd mag worden en waarna de dansers verdwijnen naar 

hun cellen voor meditatie. Het is de enige voorstelling die ik ooit bijwoonde waar niet mag 

geapplaudisseerd worden. Een echt topoptreden ver weg van alle commerciële gedoe. Bij een 

glaasje thee kunnen we nagenieten van een videoprojectie op de binnenmuur van de karavanserai. 

Wanneer ik om 22:30 uur mijn bed opzoek ligt Luc al in dromenland. De bomen uit het nabije 

woud werden al omgelegd. 

 

   
 

Zaterdag 14-09-2013: Terwijl in Belgenland de herfst zijn intrede heeft gedaan, blijft het 

hier volop zomer. Ook vandaag worden temperaturen boven de 30° verwacht. Het wordt onze 

laatste wandeldag in een zinderende omgeving. We nemen afscheid van twee toffe Nederlandse 

koppels. Met de bus trekken we naar Çavuşin om door het dorp naar het kerkhof te trekken waar 

we kunnen aansluiten op Rose Valley. We lopen heerlijk door een opnieuw betoverend landschap. 

Na tunneltjes stijgen we uit het dal via pittige paden. We komen terecht bij de slotvaste Ayvali-

kerk waar ik door een holte onder de deur een foto probeer te nemen van het interieur. De mooie 

fresco’s werden zwaar beschadigd doordat de kerk lange tijd gebruikt werd als duiventil. Daarna 

klimmen we via in de rots gehakte treden naar een top om daarna via gruispaden af te dalen naar 

de Haçli-kerk, die we enkele dagen terug reeds bezocht hebben. We genieten op het terras van 

het theehuis van een groot glas geperst fruitsap. Het is middag en zeer warm. Gelukkig streelt 

een zacht briesje ons verhitte lichaam. Daarna volgt een op- en neergaand pad tot we uiteindelijk 

rechts kunnen afdalen in een diep dal. Iets verderop ligt de Witte kerk die we via een houten 

brugje over een droogstaande kleine uitgeholde rivierbedding kunnen bereiken. Binnen in de rots 

worden we overmand door de prachtige architectuur. Geen fresco's maar een pracht van witte  

https://www.youtube.com/watch?v=P41lf2b2kLg
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eenvoud... één van de grootste kerken uitgehouwen in de rotsen die we gezien hebben. Eens in de 

Meskendirvallei moeten we nabij een theehuis de stevige helling langs een steil stoffig pad 

 

 

 

 

beklimmen. Zo trekken we verder naar Göreme alwaar we rond 14 uur in onze favoriete snack-bar 

genieten van een broodje kip met een goudkleurig drankje. Al bij al een geslaagde laatste 

 

  
 

wandeling in Cappadocië. We hebben 8,2 km in de benen en vleien ons tevreden neer op het 

schaduwrijke terras van ons pension. Gelukkig was er vandaag wind want de temperatuur liep op 

tot 36 graden. 
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Zondag 15-09-2013: Laatste ontbijt in de zon in Göreme. Na afrekenen stappen we naar de 

otogar die op 200 m wandelafstand ligt. Zes minuten later dan voorzien vertrekt de bus naar 

Antalya. Na een lange dag door eerst een ééntonig Anatools landschap, de graanschuur van 

Turkije en nadien door een bergachtig landschap dalen we af naar de kustlijn met zijn vele 

resorts. Pas rond 20:30 uur komen we aan in de otogar van Antalya na een busrit van bijna 10 uur. 

Bus 93 naar het centrum staat al te wachten en een half uurtje later kunnen we inchecken in 

pension Sabah in Kaleici. We eten laat en genieten nog na van een Efes bij een avondtemperatuur 

van boven de 25 graden. De lucht voelt veel vochtiger en klammer aan dan de droge warmte van 

het Cappadocische binnenland. 

 

Maandag 16-09-2013: Op om 07 uur gaan we voor onze laatste dag Turkije. De zonnestralen 

strelen de smalle straatjes van Kaleici. Na het ontbijtbuffet gaan we rustig op stap. Een leuke 

wandeling via het oude haventje en door het park langs de rotsen boven de diepblauwe zee naar 

het nationaal archeologisch museum. Op een hoog gelegen terras met zicht op de uitgestrekte 

blauw gladgestreken zee genieten we met volle teugen van een deugddoende zeebries. Het is 

trouwens aperitieftijd en rond de middag laten we ons een frisse salade met kip smaken. Na een 

uitgebreide middagpauze trekken we verder langs de kustlijn van het Konyaalti-strand. Het is 

immens warm maar een aangename zeewind brengt ons afkoeling wanneer we de stranddijk 

volgen. Uiteindelijk keren we terug naar ons pension om via een frisse douche het zweet van een 

strandwandeling van 15 km weg te spoelen. Daarna nemen we de tijd om het verloren vocht terug 

op peil te brengen. Op het terras van het bijhorende restaurant van ons pension genieten we van 

het lekkere avondmaal en kopen met onze resterende Turkse lira’s een fles rode wijn. 

 

   
 

Dinsdag 17-09-2013: Tijdens de nacht word ik wakker van... een lichte regen die neerdwarrelt 

boven Antalya. Wanneer we opstaan is het zelfs fel aan het regenen. We worden om 06:40 uur 

naar de domestic luchthaven gebracht. In de luchthaven betalen we bijna 40 TL voor 2 koffies 

en een belegd broodje. Onze vlucht naar Istanbul vertrekt met een kwartier vertraging. Na de 

lange rij voor de pascontrole zijn we vlug door de veiligheidscontrole waarna een lange trip te 

voet volgt naar onze ‘gate’. Daar aangekomen is de boarding al volop bezig. De vlucht vertrekt 

opnieuw met 10 minuten vertraging naar Brussel waar we om 14:30 uur aankomen. Ondertussen 

heb ik mijn uurwerk al een uur teruggezet. Volgens de laatste nieuwsberichten zijn er 

stiptheidsacties bij de Belgische douane. Na de landing kunnen we vlug onze bagage oppikken en 

een half uur later zitten we al op de trein naar Brussel-Noord waar we om 15:45 uur de trein 

naar Poperinge nemen na een korte sprint naar het juiste perron. Een groot uur later proeven we 

na twee weken van Turkse ontberingen van het goudkleurige vocht... Omer. 

 

Fotolink: 

https://plus.google.com/u/0/photos/100240055829031965073/albums/5925380458154684561

?authkey=CLPhlZCesYi5eg 

         ivan.degryse@skynet.be 

http://www.sabahpansiyon.com/
https://plus.google.com/u/0/photos/100240055829031965073/albums/5925380458154684561?authkey=CLPhlZCesYi5eg
https://plus.google.com/u/0/photos/100240055829031965073/albums/5925380458154684561?authkey=CLPhlZCesYi5eg

