
Gratis krant aangeboden door uw reisleiding

Wij zijn enorm blij u hier aan de Turkse Rivièra 
te mogen verwelkomen. Naast deze begroeting 
bedanken wij u ook graag voor het vertrouwen 
dat u in ons hebt. Het is nu tijd voor de mooiste 
tijd van het jaar, uw verlof, door te brengen in een 
land bekend voor zijn vele culturele rijkdommen, 
zijn stranden met kristalhelder water en zijn warme 
gastvrijheid. Wij helpen u hier ook graag een handje 
bij. Deze krant zal u helpen meer over het land, 
de cultuur en de Turkse gewoontes en tradities te 
ontdekken. Wij bieden u ook mogelijkheden aan 
dat alles zelf te beleven. Dat “vertrouwen” kan men 
niet op straat terugvinden…..

Hartelijk welkom
Hoşgeldiniz

Volg uw favoriete vakantiebestemming, Turkije, via social media.

Antalya heeft één van de grootste AQUARIUMS in Europa

Het Turkse bad of Hamam, is heerlijk....

Vaar met een catamaranboot door bijna ongerepte 
wateren in de prachtige natuur ...

Traditie en moderniteit in de spa
Een Turks spreekwoord zegt:
Wie in de hamam gaat, zal zweten.

Spectaculaire natuur 
“Melas Rivier”

B&B
DAGJE
WEG

Maak uw vakantie compleet en kom naar onze interessante informatiebijeenkomst.
Zekerheid, service en kwaliteit voor een correcte prijs!

Meer informatie krijgt u bij deze bijeenkomst waarvan de details op uw uitnodiging terug te vinden zijn.
Reserveer uw vakantiebelevenissen of uw auto bij uw reisleiding!

PAMPHYLIEN
1 uur vrije tijd in Side
• Bezichtiging van de Apollo tempel
• 3-uur durende bootvaart met 
zwempauze
• Bezichtiging van het Aspendos 
Amfitheater
• Juwelierbezoek 

44€
Kinderen

0-12 J.
gratis

33€
Hamam

Uw advies is belangrijk! Wij baseren ons op uw ervaringen om onze service nog te verbeteren.
Onze website www.dianatravel.com/fr/my-holiday-experience
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Uw reisleid(st)er informeert u over kinderkortingen en vertrektijden en is u graag behulpzaam bij de reservering van excursies. De excursies worden georganiseerd door en
vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de firma DIANA TRAVEL. Uw reisorganisator wijst in deze dan ook expliciet alle aansprakelijkheid van de hand

Onder voorbehoud!
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De regio  bestaat uit een 120 tot 
180 km brede strook van west 
naar oost. Dit 120.000 km² grote 
gebied beslaat ongeveer 15% 
van Turkije. Het Middellands-
Zeegebied, vergelijkbaar met 
de Zwarte Zee-regio, gaat niet 
zo diep in het binnenland, 
zoals de Egeïsche gebied. De 
bergen strekken zich uit tot 

Toros Dağları maakt deel uit van het 
complexe alpine systeem van het  
Midden-Oosten, dat meer dan 1.500 km 
lang door Turkije loopt.  De West Taurus  
(Bati Toroslar) strekt zicht uit van het 
Lycische schiereiland, te beginnen in 
een boog op het niveau van Antalya en 
daarna via de Middellandse Zeekust in 
het zuid-oosten. Dit deel van het Taurus 
wordt ook wel de Taurys  Lycia genoemd. 
De hoogste berg van de regio is 2.366m, 
de Tahtalı Dagi vlakbij Kemer. (Olympos 
kabelbaan). In de westelijke Taurus ligt  
de weg van Lycie,  509 km lang door 
het Toros -gebergte en langs de Lycische 
kust, via Phaselis, Olympos, de vurige 
berg Chimaera, rotsgraven van Myra en 
de gezonken stad Simena Kokova. De 
centrale Taurus (Orta Toroslar) strekt 
zich uit in een boog van west naar oost. 

In het idyllische landschap tussen 
Kemer en Alanya, zijn er in totaal 29 
verschillende rivieren die direct  in 
de Middellandse Zee uitmonden. Een 
kleine rivier in de regio van Kemer 
is Ulupinar genoemd, die op de 
berg Olympus ontspringt , en in de 
Chimeros (brandende berg) sluipt  om 
zich vervolgens met  het grondwater 
te mengen. U kunt  een fascinerende 
nacht-jeepsafari beleven in deze regio. 
De rivier Karacaören vormt diverse 
mooie watervallen, zoals de Kurşunlu 
en de Düden waterval. Met zijn 35m 
diepte valt de lage Duden waterval in de 
Middellandse Zee. Tijdens onze Antalya 
excursie kunt u dit schouwspel  van 
de natuur zien, waar  zoetwater  met 
zoutwater samenvloeit. In het Taşağıl 
gebied bevindt zich de  Koprulu Canyon 
waar de rivier Euromedon u uitnodigt  
om te raften. Duizenden bezoekers 
per jaar beleven dit onvergetelijke 
avontuur. U maakt een aangename 
wandeling door de dennenbossen,  
maakt kennis met de geur van 
verschillende  kruiden en bloemen en 
veel eer tijdens onze trip FASCİNATUR. 
De Manavgat rivier, bekend voor 
zijn kleine waterval, is 93km lang en 
wordt gevoed door twee verschillende 
reservoirs. Tijdens een boottocht op 
de rivier tot aan de monding, waar  
zoetwater  met zoutwater samenvloeit, 
hebt u de mogelijkheid in zoutwater  te 
zwemmen en nadien in zoetwater water 
van de rivier af te spoelen. In Alanya, 
hebben we de Dimçay  rivier  die door 
een canyon stroomt. Met een picknick 
aan de rand van de ijzige watere vindt 
u  een verfrissend moment in de zomer.

vlakbij de kust. Aan de Golf van 
Antalya bevinden zich, zoals in 
de Egeïsche regio, tal van oude 
ruïnesteden, getuigen van de 
trotse gloriedagen. Dankzij 
de natuurlijke en historische 
bezienswaardigheden van Antalya, 
is het Middellands-Zeegebied  het 
belangrijkste toeristische centrum 
van Turkije. Met zijn prachtige 

stranden is Alanya  het enige 
resort in Turkije met een stedelijk 
karakter. De oude stad  ligt in het 
stadscentrum op een schiereiland. 
De Seltsjoeken maakten gebruik 
van  Alanya als hoofdstad in de 
winter. Side is een van de meest 
belangrijke oude steden in Turkije 
en ligt 80 km ten Oosten van 
Antalya, op een klein schiereiland. 
Het antieke theater met een 
capaciteit van 7.000 toeschouwers 
en het museum met zijn vondsten 
uit de oudheid, zijn belangrijke 
componenten van Side. De 
oude stad Aspendos, 50 km van 
Antalya, was een van de meest 
belangrijke Pamfilische steden. 
Het  belangrijkste architectonische 
werk van de stad is het theater, 
met een capaciteit van 15.000 
en  een zeer goede akoestiek. 
18 km ten oosten van Antalya 

De verschillende klimaatzones in de 
Taurusbergen weerspiegelen zich ook in 
de flora en fauna . Er zijn meer dan 9000 
verschillende planten terug te vinden in 
de bergen, zoals  johannesbrood, salie , 
tijm en tulpen. Verder zijn er ook nog 1500 
diersoorten, zoals bruine beren, wolven, 
lynxen, wilde zwijnen, vossen en vele 
andere die leven in het Taurusgebergte.
Niet alleen de natuur op de berg 
is interessant ook de verschillende 
bezienswaardigheden zijn uniek. Zoals 
de tufsteen kegels in het betoverende 
landschap van Cappadocië,  de diepe 
kloven en de uitgestrekte meren in het 
beboste Taurusgebergte.
Het Taurusgebergte is natuurlijk ook erg 
populair bij onze gasten! Vandaar is ons 
motto ‘’Globale Nature‘’ met zorg voor u 
voorbereid. De excursies door de dorpen,  

TURKSE RIVIERA

Rivieren van de 
Turkse Riviera

TAURUS GEBERGTE
die we aan geïnteresseerde bezoekers 
aanbieden, laten u de natuurlijke 
schoonheid van de regio en de Turkse 
cultuur van dichterbij zien. Jeep en 
quad safari’s en het bezoek aan  Enduro 
behoren tot de favorieten van de reizigers 
met zin voor avontuur!
Een van de meest populaire attracties, voor 
zowel toeristen als de lokale bevolking, 
zijn de comfortabele visrestaurants 
verspreid langs de  bergrivier. Tafels en 
stoelen staan in het koele en heldere 
water. U kunt er heerlijke, verse forel eten 
met de voeten in de rivier!
In de noordelijke regio, zijn er heel wat 
alternatieven voor mensen die liever wat 
verkoeling zoeken of voor degenen die 
zich  op het strand vervelen.

ligt de oude stad Perge (Parcha / 
Parha) die werd opgericht door de 
Hittieten. De  werken die er op de 
dag van vandaag te bewonderen 
zijn komen voornamelijk uit de 
Romeinse periode. Onder de 
oude werken zijn het theater, 
het stadion, de straten, en de 
Agora. Dichtbijzijnde interessante 
plaatsen zijn de watervallen: 
Asagi Duden  & Yukarı Duden 
(Bovenste en Onderste Duden 
waterval), de Kurşunlu waterval, 
het wintersportcentrum Saklıkent, 
het nationale park Güllük 
Mountain en de beroemde 
oude stad van Termessos. In 
het zuiden van Kemer is de 
oude havenstad Phaselis. In het 
westen van Phaselis bevindt 
zich  de oude stad Olympos. De 
ruïnes van de stad staan tussen 
laurierbomen. In het noorden 

van Olympos is het eeuwige 
vuur van de brandende berg 
Chimaera. Tussen kleine spleten 
ontsnapt gas , dat brandt. De 
provinciestad Finike is bekend 
om zijn sinaasappelplantages. 
In het westen van Finike ligt 
de oude stad  Myra, nu Demre 
genaamd. Sint-Nicolaas leefde 
in deze stad en stierf hier. In de 
buurt van Kalkan bevindt zich 
het Patarastrand (14 km ) dit is 
het  mooiste strand van Europa, 
volgens de Britse Globes. In de 
oude stad van Patara, kunt u 
werken uit de Lycische periode 
bewonderen. Verder naar 
het noorden vindt u andere 
oude steden zoals Sinara en 
Tlos, die de moeite waard zijn 
vanwege hun architectonische 
overblijfselen.

CHAPITO ADRENALINA
volwassenen 66€,
0-6 jaar gratis, 7-12 jaar 33€
ENKEL TICKET
volwassenen 44€,
0-6 jaar gratis, 7-12 jaar 22€

PRIJS MET TRANSFER VOOR
volwassenen 66€,
0-2 jaar gratis, 3-12 jaar 44€
ENKEL TICKET ZONDER TRANSFER
volwassenen 36€,
0-2 jaar gratis, 3-12 jaar 26€



Uw reisleid(st)er informeert u over kinderkortingen en vertrektijden en is u graag behulpzaam bij de reservering van excursies. De excursies worden georganiseerd door en
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“Wildwaterrafting” 
Raft met professionele begeleider
doorheen de verrassende natuur van
Beskonak Nationaal Park.
Uitrusting & middageten inclusief.
Boekbaar vanaf 7jaar.

Laat uw zorgen achter u en geniet van de kleurenpracht. 
De Oymapinar dam werd  in 1977 door het Duitse 
bedrijf Bilfinger en Berger gebouwd om elektriciteit 
te produceren. Het reservoir is  in een canyon  in de 
wijde natuur gelegen. Deze canyon ligt 185 m boven 
de zeespiegel en heeft meer dan 114 bronnen. Uit 
deze bronnen stuuwt 50m³  water per seconde in het 
reservoir. Regenen smeltwater  uit het Taurusgebergte 
verzamellen zich ook  in het meer. Vanaf hier worden 
boottochten georganiseerd in verschillende smalle 
dalen (2 km en 6 km). Wanneer het water uit het 
reservoir  overstroomt,  loopt het via twee waterspinnen 
in het Green Lake. Voor vogelliefhebbers, biedt de 
canyon  een onvergetelijke ervaring. Ornithologen 

De crème de la crème; 
een van de mooiste baaien tussen Olympos 
en Porto Ceneviz. Voelt U u bij een 
toegevoegde zwempauze in een andere tijd.

Porto Ceneviz, was vroeger een van de 
beruchtste Piratenbaaien. Deze prachtig 
Maden baai  bevindt zich op de Lycische Weg 
van de Cleopatra baai in een mooi natuurpark. 
Hier ontdekt U de rijke kleuren van de natuur.

DUIZEND-EN-EEN-JACHT 
PORTO CENEVIZ

Een klein hoekje paradijs in de ongerepte natuur: 
Oymapinar dam / Green Canyon.

BUGGY SAFARI RAFTINGQUAD SAFARI
Ervaar met de “off-road” Jeep het prachtige 
landschap van het Taurusgebergte.
Over berg en dal, door droge
rivierbeddingen en eenzame dorpjes.
Leer het land en de mensen uit
eerste hand kennen.
Met de jeep over het platteland.

JEEP SAFARI

Gr
ee

n C
anyon met Cabriobus

Om
nijeep Green Canyon

77€

66€

66€ Kinderen
7-12 J.
33€

Kinderen
7-12 J.
22€

Kinderen
7-12 J.
22€

hebben in 2011 de Fischuhus (Bubu zeylonesis) in een deel 
van  het canyon die voor het publiek geopend is  ontdekt. 
Die vogel is normaal in het  Aziatisch / Chinese gebied 
te vinden. Uniek is het feit dat zeldzame diersoorten,    
schijnbaar onverstoorbaar door het toerisme  hun 
normale broedperiode aanhouden. (Tot verbazing van 
deskundigen) Neem deel aan de vogelexpeditie en 
maak onvergetelijke foto’s. Bij het Green Lake, is er een 
waterzuiveringsinstallatie die het gebied van vers water 
voorziet. U  kunt, opnieuw, de natuur vanuit een boot 
ontdekken. Daarvandaar stroomt het water door de 
bergen (nationaal landgebied) en dorpen naar Manavgat. 
Net voor de stad vindt een natuurlijk schouwspel plaats 
(Manavgat waterval): na een aardbeving ontstond hier 

een heuvel waar zich een  kleine waterval vormde. Net als 
in de Canyon wordt de kracht van het water gebruikt om 
elektriciteit te produceren. Van hieruit  vervolgt het water  
zijn weg door de stad Manavgat, tot de monding, waar het 
zich vermengt met de Middellandse Zee. Deze monding  
is een zeer bijzondere plaats. Aan de rechterkant:  de 
Middellandse Zee (in de zomer ongeveer 30 graden ) 
en slecht 100 meter aan de linkerkant: een rivier van 
ongeveer 12 graden. 
Zwemmen in warm en koud  water tegelijk is een unieke 
kans die enkel  hier mogelijk is. Het water maakt een 
lange tocht van 93 km door de bergen, dorpen en steden. 
Uiteindelijk krijgt het een mooie turquoise kleur dankzij  
de mineralen in de rivierbedding.

Beleef een avontuurlijke rit op ongebruikelijke 
voertuigen, met  vier brede banden. Met quads door 
ruw terrein, een ontdekkingsreis in het prachtige 
landschap van de Turkse Riviera. 
Kinderen vanaf 17 jaar

Rij met de Buggy doorheen het majestueuze 
Taurusgebergte.
U ontdekt er lokale dorpen, ondiepe rivieren, 
prachtige bossen en magische valleien.
Spannende tocht voor zij die van avontuur houden.

55€ 55€ 66€ 44€
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Er zijn wereldwijd slechts 3 
romeinse theaters die net zo 
bewaard gebleven zijn zoals 
bij de oorsprong, met intacte 
tribunes: in Orange (Zuid-
Frankrijk), in Bosra (Syrië) en 
het theater van Aspendos. De 
techniek van de theaterbouw 
van de vroegere bouwmeesters 
is nooit overtroffen. Daarnaast 
heeft het theater vandaag de 
dag nog steeds een perfecte 
akoestiek. Als bezoeker kan 
u dat zelf ervaren,  want zelfs 
vanop de bovenste rijen zijn alle 
gesproken woorden die beneden 
bij het podium uitgesproken 
worden, hoorbaar. Het theater 
van Aspendos ligt in de buurt van 
de kusten, tussen Belek en Side. 
Herbouwd van de oorspronkelijke 
bouwer, de inheemse Zenon, 
werd Aspendos door de Romein 

Kaiser Mark Aurel in de 2de eeuw 
na Chr. De Akropolis (bovenstad) 
van Aspendos kan niet bezichtigd 
worden. Wel andere delen van 
deze dichtbebouwde stad, zoals 
ruïnes van de markthallen, de 
Basiliek, een bron (Nymphäum) 
en het raadhuis (Bouleuterion)  
zijn er bewaard gebleven. In de 
Romeinse tijd kon Aspendos 
bereikt worden doormiddel 
van een brug die over de 
Eurymedon (vandaag Köprüçay) 
rivier gebouwd was. Deze brug 
ligt, slechts op 1km van de kust 
verwijderd, aan de linker kant 
van de straat. Ontdek er ook de 
legende van Belkis, de dochter 
van de koning van Aspendos. 
De koning van Aspendos ging 
op zoek naar de beste architect 
van het gebied. Dit door hen 
architectonische staaltjes te laten 

opbouwen. Het project van de 
aquaducten was de koning zo 
goed bevallen, dat hij de architect 
uitriep als geschikte man voor zijn 
dochter Belkis. Daarop was het 
verdriet van Zenon, de architect 
van het Aspendos Amfitheater 
enorm groot. Hij begon zo hard te 
wenen dat de koning, doormiddel 
van de goede akoestiek van het 
theater, op dit geluid afkwam. 
Zenon werd net omwille van 
deze akoestiek geprezen voor zijn 
amfitheater bouwwerk. Daarom 
besliste de koning zijn dochter 
Belkis te delen onder beide 
mannen. De ene helft was voor 
de bouwer van de aquaducten, 
het andere deel voor de architect 
van het theater. Echter bestaan er 
van deze legende vele varianten. 

Attishe Bond

Antieke stad Perge ligt in de buurt van Antalya, 
slechts 16km in Noordoostelijke richting. Deze 
indrukwekkende ruïnestad geeft vandaag de 

dag een goede indruk en zicht op het stadsleven in het 
laat-hellenistische tijdperk. Hier kan u de geschiedenis 
herbeleven en wandelingen maken doorheen 
duizendjaar oude ruïnes. Een ware levendige indruk 
van het vroegere leven staat u te wachten. U krijgt er 
namelijk een perfecte weergave van hoe een Romeinse 
stad met Theater, Stadion, Hamam(wasplaatsen 
met bad), straten, torens, … er destijds uitzagen. De 
meeste delen van de stad zijn uitgegraven en kunnen 
bewandeld en bezichtigd worden. Terwijl vele antieke 
steden vandaag de dag tot moderne trekpleisters 
worden omgetoverd, is Perge nog steeds een droom 
voor zij die houden van archeologie. Na verschillende 
aardbevingen, die de stad volledig onder puin en aarde 

Perge behoort, als toonaangevende stad, bij de Attisch-Delische Zeebond. Deze Zeebond 
was een verbintenis tussen Athene en talrijke andere “Poleis”-steden in Klein-Azië. De 

oprichting van deze Zeebond 478/77 v. Chr. had als doel de Perzen in de toekomst, langs de 
Egeïsche zee met zijn vele Griekse eilanden, te voorzien van rantsoenen. Een belangrijke 
zeehandelsstad dus. De nederlaag van Athene tegen Sparta betekende de ondergang van 
de eerste Attische Zeebond. 

bedolven hadden, is Perge opnieuw uitgegraven en zijn 
standbeelden, mozaïeken en reliëfs herontdekt. 

Prominente bewoner: Alexander De Grote reisde in 
333 v. Chr. naar Perge. Daar, in de grootste toren van 
de stad, besliste hij dat deze stad de basis werd van de 
Pamphylische veldtochten. Na zijn dood stond Perge van 
133 v. Chr. onder romeinse heerschappij en is de stad nog 
meer ontwikkeld. Één van de meeste imposante gebouwen 
van de stad is het grote amfitheater, waar maar liefst plaats 
was voor 15 000 personen. In het theater kan u vandaag 
de dag nog enkele reliëfs over het leven van Dionysos 
en Kentros ontdekken. In de romeinse tijd werd de arena 
voor gladiatorengevechten gebruikt. In de buurt van het 
amfitheater liggen ook de overblijfselen van het grote 
stadion, waar paardrijwedstrijden plaatsvonden. Dit bood 
plaats aan 12 000 mensen.

2 uur vrije tijd in Antalya
• Bootvaart tot Karpuzkaldiran 
waterval met zwempauze
• Bezichtiging van antieke stad 
Perge
• Juwelierbezoek 

PAMPHYLIEN
1 uur vrije tijd in Side
• Bezichtiging van de Apollo tempel
• 3-uur durende bootvaart met 
zwempauze
• Bezichtiging van het Aspendos 
Amfitheater
• Juwelierbezoek 

44€

44€

Kinderen
0-12 J.
gratis

Kinderen
0-12 J.
gratis

ASPENDOS- Top van de wereld, 
wist u dat?!
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De oude sesammolen, een mythische plaats voor 
toverkunst volgens Kamil Seker, de bezitter van 
één van de oudste sesammolens. Hij verteld ons: 
“nadat een nomadenvolk er zich voor 150 jaar 
lang gevestigd had, begon mijn grootvader hier 
Sesam te malen en er een pasta uit te draaien. “Ik 
ben nog maar de 4de generatie hier”, zegt Kamil 
met een lachje. “Het was een zeer moeizame 
job hier sesam te verwerken.” Al van bij de 
oogst moet sesam met de hand gesneden en ter 
plaatse gebundeld worden om het zo te kunnen 
opstellen om te drogen. Daarna werd het gedorst 
en werden alle afgevallene sesamgranen verder 
verwerkt en bewerkt in de perserij. Één kilogram 
sesam bevatte tot 400 000 sesamgranen en gaf 
ongeveer 0.3 liter olie. 
Velen meenden, berichte Kamil, dat zo’n molen 
een woonplaats was voor talrijke kwade geesten, 
maar mijn familie heeft nooit één slechte ervaring 
gehad. U zal niet alleen de oudste perserij van 
de regio bezichtigen, die Kamil met veel trots en 
ter nagedachtenis van zijn voorvaderen beheert, 
hij verteld en beschrijft u ook alle mogelijke 

bereidingsmogelijkheden die er destijds waren. 
Dit doet hij op een zeer interessante manier. 
Denk maar aan de molenstenen die met 
paardenkracht in werking stonden, de bakovens 
voor het sesamzaad… een reis in het verleden van 
sesam en het harde werk dat hiervoor verricht 
moest worden. “Vandaag bestaan er moderne 
machines”,zegt Kamil, “maar deze molen en arbeid 
is een geschiedenis van onze familie die meer dan 
150 jaar geleden begon. Sesam, een lekkernij in 
vele Turkse voorgerechten. “Wij noemen het 
Tahin”, zegt Kamil trots, “wij Turken bezitten één 
van de rijkste en bekendste keukens ter wereld. 
Bij jullie zijn vooral onze voorgerechtjes, door 
ons Meze genoemd, erg populair en bekend. 
Hoofdzakelijk word Tahin voor die Mezes gebruikt. 
Daarnaast ook voor allerlei gebak zoals Helva, 
cake en voor onze traditionele chocolade.” 
Chocolade? Snel tovert Kamil sesampasta 
in minder dan een minuut om naar Turkse 
chocolade. “men zegt bij ons, men zal zoet eten 
en zoet spreken” verklaart hij daarbij en biedt 
zijn chocolade aan. Dat laten wij ons natuurlijk 

Ingrediënten
2kg magere yoghurt, 3kg meel, 1kg rode paprika, 1/5 groene zoete paprika, 
1kg kikkererwten, 2kg tomaten, 5middelgrote uien, 250 gr peterselie, 50 gr 
pepermunt, 500 gr Tarhana planten, 6 eetlepels zout. 

Bereiding
Kook de uien, tomaten, groene en rode paprika, pepermunt, peterselie, 
tarhana planten en zout in een grote kom. Laat het vervolgens afkoelen. 
Kook de kikkererwten en laat het kookvocht afkoelen/ vermeng het meel 

Recept voor 5kg Tarhana poeder

geen tweemaal zeggen en dompelen die lepel 
nieuwsgierig in de pasta. Sesampasta wordt ook 
vaak bij hartige maaltijden gegeven. Bijvoorbeeld 
“baba ghanoush”, een puree van aubergines 
en sesampasta. Heerlijk als hapje of als dip. Ter 
voorbereiding hiervoor werden aubergines eerst 
gegrild en daarna gepureerd. Hierna werd de 
puree vermengt met sesampasta, zout peper 
knoflook, komijn, en citroenensap. Geserveerd 
wordt het met een scheut olie, koriander en 
peterselie. 
Sesamolie - een afrodisiacum volgens godin Hera. 
Op het einde van het bezoek vertelde Kamil ons 
ook nog het geheim van sesam voor een goed 
liefdesleven. In Homerus’ Ilias, dat dateert uit 
jaar 8 v. Chr., is na te lezen dat de mooie Hera, 
de gemalin van Zeus en de bewaarder van het 
leven, het huwelijk en de geboorte, zichzelf met 
sesamolie inzalfde voor ze ter verleiding trok naar 
Zeus. Sesamolie werkt wonderbaarlijk. “Probeer 
het eens in uw huwelijk”, raadt Kamil al lachend 
aan. “Ik ben namelijk als sinds enkele jaren 
gelukkig getrouwd…” 

en de magere yoghurt met 
alle andere ingrediënten. Na 
het vermengen goed afdekken 
en 24 dagen lang gisten. Elke 
dag moet die massa daarbij 
tweemaal omgeroerd worden. 
Na 24 dagen verdelen we 
het deeg in sneeuwbal grote 
stukken en leggen het op een 
doek om zo 2 dagen te laten 
drogen. Na dit proces kan 
doormiddel van een zeef het 
deeg zolang gezeefd worden 
tot het poeder geworden is. 
Hierna nogmaals 7 dagen laten 
drogen en de Tarhana is klaar. 

Om de Turkse keuken nog een beetje beter te leren kennen, heb ik iets 
bijzonder voor u. Vandaag wil ik graag over Tarhanapoeder spreken. Om 
dit poeder te bekomen heeft men veel tijd en geduld nodig. Tarhana 
is een gedroogde en gefermenteerde mengeling van meel, yoghurt en 
groenten. Hiermee kan men een heerlijke aromatische en lekker soep 
klaarmaken. De bereiding van het Tarhanameel gaat terug in de tijd van 
de Turkse nomadenstammen. Zij hebben deze aard van conserveren 
lang gebruikt om hun waren vers te houden tijdens hun lange reizen 
doorheen hete temperaturen. Zij waren waarschijnlijk ook de basis 
van de minuutsoepen die wij nu kennen. Het Tarhana meel is zeer lang 
houdbaar als het droog en koel bewaard wordt. In de Turkse keuken is de 
Tarhana çorbasi (soep) enorm geliefd en wordt ze per regio verschillend 
klaargemaakt.
Ook de moderne Turken houden in de koudste tijden van het jaar ervan 
deze soep te eten. Weg met fast food en weer terug naar traditionele, 
oude en gezonde gerechten. Oude vrouwtjes in de dorpjes kunnen jullie 
zeker verklappen hoe zo’n heerlijke Tarhana te bereiden.

Een gesprek met Kamil Seker, bezitter van een oude Sesammolen. 
Sesam, het verzoet de smaak en is afrodisiacum voor de mannen.

Turkije en hun culinaire smaken
De Osmanen hadden hun eigen tradities, die worden vandaag 
de dag nog heel vaak verder gezet in Turkije. Één daarvan 
was bijvoorbeeld het feit dat ze reeds lang van te voren hun 
levensmiddelen voor de winter aankochten. Ze bewerkten deze 
levensmiddelen dan op hun eigen manier en maakte zo mogelijk 
het hele jaar door gezonde producten voorhanden te hebben, 
ook als het niet de tijd van het jaar was voor dit product. Deze 
tactiek en traditie is bij vele huidige families nog steeds enorm 
geliefd. Vaak uit economisch redenen.
Vele groenten- en fruitsoorten, die gedurende de zomer goed 
gerijpt hebben, worden net voor de herfst reeds gedroogd en 
in een zoutoplossing opgelegd. Zo voorkomen ze, op andere 
tijdstippen in het jaar, groenten en fruit tegen dure prijzen aan 
te moeten kopen. Het schone aan deze traditie is dat de Turkse 
vrouwen elkaar hierbij ondersteunen en helpen. Wie iets niet in 
zijn groenten-, fruit- of moestuin heeft, bekomt het dan meestal 
van zijn buren en of van andere bekenden. 
Zelfgemaakte kompot bijvoorbeeld kan met verschillende 
levensmiddelen bereid worden. Van aubergines, komkommers of 
Zucchini’s. Ook tomatenpulp, tomatensalsa en Tarhana worden 
reeds lang van te voren voor de winterperiode voorbereid. 
Daarnaast zijn confituren ook heel belangrijk. Deze willen ze 
hier in Turkije graag zoet. Ze gebruiken hiervoor in de regio van 
Antalya: appelsienen, granaatappels, pompelmoes, meloenen 
etc. Verder is aubergineconfituur heel geliefd en bekend. 
Komt u dit alles bekend voor? Grote glasbokalen die gevuld 
worden en verhandeld worden. Ook in België, Nederland en 
Duitsland werd vroeger reeds vroeg van te voren gerantsoeneerd, 
maar deze traditie is zo goed als verdwenen. Jammer eigenlijk. 
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Hallo, mijn naam is Lina 
Tekin en ik woon nu 
sinds meer dan 10 jaar 
in Antalya. Waarom ben 
ik gekomen? Natuurlijk, 
vanwege de liefde.
Wat kan ik zeggen... Ik 
zou niet eens meer weg 
willen! Het geweldige 
weer, de schoonheid 
van het land en de 
manier van leven hier 

heeft uiteindelijk mijn beslissing vergemakkelijkt. 
Voor ik dit punt echter bereikt had, heb ik veel voor 
moeten opgeven. Wat denkt u dat mij vervelende, 
grappige, maar vooral pijnlijke dingen zijn overkomen. 
Laten we alleen maar het ‘’winkelen’’ nemen, bijv. een 
spijkerbroek kopen... Nachtmerrie... Ze wilden eigenlijk 
dat ik zou afdingen. Hoe doe je dit eigenlijk? Enige tijd 
later was ik in een boetiek. Want ik wilde absoluut laten 
zien dat ik het afdingen geleerd had. Nope, daar was 
het onmogelijk. Wat nu? Ondertussen weet ik natuurlijk 
waar en hoe ik  alles kan vinden. Nu kan ik volop  van 
het “shoppen” genieten. Of hebt U het thuis ooit 
meegemaakt, als je een broek hebt gekocht die te lang 
is en de verkoper bied U aan om het kosteloos bij een 
kleermaker te laten verkorten, terwijl u ontspant met 
een kopje appelthee? Hier zijn zulke dingen normaal. 
Ook de prijzen zijn zooo veel goedkoper. Persoonlijk 
had ik nog nooit zoveel kleding en leren tassen gekocht 
:) In Turkije zijn er veel verschillende manieren om te 
winkelen. Met u, beste vakantieganger, zou ik graag 
een aantal van mijn ervaringen willen delen. Natuurlijk 
kunt u naar de “toeristische winkels” in de buurt van 
uw hotel gaan. Er zijn daar voornamelijk nepmerken. 
Maar hier moet u ongetwijfeld onderhandelen, 
aangezien de prijzen extreem overdreven zijn. Maar 
de echte, goedkope winkels vindt u ergens anders. 
Namelijk daar waar de lokale bevolking koopt. Er zijn 
bepaalde winkelstraten (zoals Güllük Antalya) waar u 
niet “aangesproken” zal worden, U kunt rustig kijken 
en beslissen. Voor vrouwen, mannen of kinderen. 
Voor iedereen is er wat te vinden. Bazaars zijn zeker 
een must en een uitgebreid bezoek waard, omdat 
men naast groenten en fruit ook textiel op de standen 
kan vinden, die thuis ook in de meest trendy boetieks 
hangen. Prijsverschillen... ongelooflijk! De geuren en de 
kleuren zullen met zekerheid  een blijvende indruk op 
u achterlaten. Bijvoorbeeld in de Işıklar straat, vindt u 
goedkope geschenken uit boetieks voor hoge kwaliteit 
schoenen en de laatste modetrends. 30 tot 60% 
goedkoper dan in Europa.  Voor Juwelen, leder en brillen 
zijn er winkels of zelfs prive-shopping excursies naar 
fabrieken en Outlets. Turkije verlaten, zonder uitgebreid 
gewinkeld te hebben of souvenirs te hebben gekocht, is 
bijna een “NO GO”, en zou vooral jammer zijn. Ik hoop  
om U een beetje met mijn advies te hebben geholpen  
en wens u een ontspannen vakantie.

Shop  t i l l
you  drop  . . .

Een individuele transfer voor u bestemde 
uitstap die door uw reisleid(st)er geregeld 
wordt.
 Textiel: Outlet Centrum
 Goud: Sieraden Centrum
 Leer: Lederen Centrum
 Bril: Optiek Centrum

Privé transfer inbegrepen

Voor het eerst ontdekte men rond 5800 
voor Christus stoffen van katoen   in 
Zuid-Amerika.  Net als de Nomaden, 
kwamen de Turken met de immigratie 
uit Centraal-Azië en begon de produktie 
en traditie van textielgeschiedenis in 
Turkije. De textielindustrie is een groot 
onderdeel geworden van de werkende 
bevolking. Door de introductie van 
zijde uit China, is de Zijderoute (‘’ 
IPEKYOLU “) van Azië tot Anatolië 
ontstaan.  Nadat de productiekosten 

De belangrijke rol van textiel in de Turkse  
geschiedenis.

in China inmiddels gestegen waren, 
toonden de ondernemers opnieuw 
sterke interessen voor Turkije. De 
textiel- en kledingindustrie speelt een 
leidende rol in de ontwikkeling van 
de economie. Turkije is de 6e grootste 
katoenproducent ter wereld en in 
termen van monetaire waarde, werden 
85% van de textiel-en kledingproducten 
geproduceerd op basis van katoen. De 
stad Adana is het belangrijkste centrum 
van de katoenteelt. In de textielexport 

Leder in Turkije

PRIVÉ SHOPPING 

staat Turkije wereldwijd op de tiende 
en in de kledingexport zelfs op de 
vierde plaats. In de hele EU-markt, is 
Turkije voor textiel de zesde grootste 
en voor kleding de tweede grootste 
leverancier. De andere topleveranciers 
zijn: Duitsland, Engeland, Frankrijk, 
Nederland en Rusland. Specifieke 
merken zoals Hugo Boss, Pierre Cardin, 
Versace en vele anderen laten het 
grootste deel van hun producten in 
Turkije produceren.

Eenmalige gebeurtenis 
in het leven, een dag

doorheen de pure natuur
in een Porsche Cayenne.

Het bewerken van leder is één van de oudste ambachten ter wereld.
Een voorbeeld: de 5300 jaren oude Oostenrijkse gletsjermummie ‘Ötzi’ werd gevonden met 
schoenen, kledingstukken en een muts vervaardigd uit verschillende soorten leder. De Turken die 
honderden jaren als nomaden leefden en zeer ervaren veehouders waren, waren zeer bedreven in 
de lederbewerking. Leder was ook zeer waardevol als materiaal om verschillende kledingstukken te 
vervaardigen, maar werd bij voorkeur ook gebruikt om wapenuitrusting en rijuitrusting te maken. In 
Turkije wordt lamsvlees, kalfsvlees, rundsvlees, ... geconsumeerd als voedsel en de huid wordt tot 
leder verwerkt. Echter, omwille van het Islamitisch geloof, wordt er geen varkensvlees gegeten en 
zodoende vindt u niets van een varken terug in de één of andere ver- of bewerking. Vandaag de dag 
is leder een belangrijk exportprodukt van Turkije. Dankzij de snelle bewerking en de uitzonderlijke 
kwaliteit gecombineerd met jarenlange ervaring is Turkije één van de meest geliefde landen als het op 
kopen van leder aankomt.
De Turkse lederindustrie is een belangrijke speler op de internationale markten naast landen als 
Rusland, Duitsland, Frankrijk, de verenigde Staten en Spanje

 Shopping Paradijs Antalya
Antalya is niet alleen beroemd als toeristisch centrum vanwege de 
bezienswaardigheden en het populair heldere water, maar is ook 
gekend als een shopping paradijs met zijn talrijke winkelgalerijen. 
Deze omvatten: 5M Migros, Özdilek, Deepo, Metro, Real, Terra 
City, Doğuş, Tuğra, Denver, Shemall, Markantalya, Laura en vele 
anderen. Bovendien, is Antalya de plaats van mensen uit naburige 
provincies en ja, zelfs van heel Turkije. Van groente tot textiel,  van 
fruit tot leder of van specerijen tot goud, hier vindt u alles wat uw 
hart begeert. We raden u aan om ook een bezoek aan een bazaar in 
Antalya te brengen. De wijkbazaars die op verschillende weekdagen  
in verschillende wijken zijn opgebouwd, zijn een hoogtepunt. Op deze 
bazaars zie je ook de lokale bevolking uit de omliggende wijken, die 
hun verse producten hier aanbieden. Overtuig uzelf! Pak bijvoorbeeld 
tomaten, aubergine, vijgen en kruiden en geniet van de heerlijke 
geur van groenten en fruit. Wandel door de prachtige winkelstraten 
van Antalya tot deze behoren: de Işıklar, 100., Yıl, Konyaaltı, Güllük 
Straat, Şarampol, Dogu Garajı en nog veel meer. Hier zijn de nieuwste 
merken textiel in het origineel, maar ook erg goede  imitaties. U kunt 
een ook van de vele bezoekers van Antalya zijn, die gebruik van dit 
shoppingparadijs maakt. 

Vraag uw reisleiding naar de
“Turbo korting”
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Om Raki te drinken, moet men niet vol zitten of honger hebben. 
Het doel ervan is om het in een emotionele toestand , vrolijk, 
gelukkig, nadenkend, of zelfs in verdriet te drinken. Maar 
uiteindelijk loopt alles  goed af. Raki drinken is niet alleen een 
genot, het is een manier van leven. Rakı moet samen met (kleine 
bijgerechten) geconsumeerd worden. Dit kunnen gewoon wat 
tomaten of plakjes komkommer zijn. Uitstekend geschikt met 
raki zijn ook honing- of watermeloen, yoghurt, vis of Çiğköfte 
(rauwe gehaktballetjes met griesmeel). Wat er ook zeker bij 
hoort is muziek, omdat men zich uiteindelijk wil amuseren. 

Een beroemde schrijver beschrijft de traditie van Rakı drinken 
als volgt ; Neem een  Raki glas, vul het tot 40% met Raki en voeg 
er 40% koud water bij. In geen geval behoren er ijsblokjes in een 
Raki, dat  zou echter zonde zijn. Men neemt een halve slok Rakı in zijn mond en neemt een diepe adem 
tussen zijn tanden door, zonder het door te slikken. Daardoor zullen de longen genieten van het Rakı-
aroma.. Neem vervolgens nog een halve slok Rakı en slik het met de andere helft door. Ondertussen zal 
men het bovenlichaam rond draaien om de slokdarm met Raki te ‘’oliën’’. Totdat het met deze methode in 
de maag aankomt, kunnen vele organen de Raki ervaren. Dan is het pas een echte ervaring ... Een vriend 
van de beroemde schrijver komt op een dag in de dierentuin en ziet de giraffe met zijn lange nek en denkt 
op dat moment bij zichzelf ‘’Wat zou hij genieten van de Rakı met zijn lange nek’’. 

Om koel van de Raki te genieten, heeft men een speciale ijsemmer, genaamd “Ehlikeyf” vertaalt “Wellustig 
genot”. Het wordt hoofdzakelijk van koper of aluminium gemaakt en is vaak versierd met prachtige 
Ornamenten. De buitenste rand wordt met water gevuld en zo lang gekoeld tot het vriest. In het midden 
van de Ehlikeyf legt men de fles of het glas en de Raki blijft altijd de juiste temperatuur behouden.

Wist u dat de Turkse keuken een zeer internationale keuken is en op 
de derde plaats komt na de Franse en de Chinese?
De variatie van het eten in Anatolië komt uit talloze invasies van 
vreemde volkeren die een spoor van kookstijlen in het gebied hebben 
achtergelaten. 
Een typische Turkse maaltijd, voornamelijk aan de Egeïsche kust, 
begint met de zogenaamde mezes, de voorgerechten. Deze worden 
aan tafel gebracht en u maakt een keuze uit bijvoorbeeld gekookte 

of gepureerde aubergines, pepers, octopus, wijnbladeren, yoghurt, groenten, zeewier, börek (deeggerecht met 
kaas of vlees) en nog veel meer. Brood wordt er normaal bij geserveerd, maar boter niet. Omdat er in Turkije 
veel olijfolie wordt geproduceerd, worden deze vetten gebruikt voor verse salades van groenten, tomaten, 
komkommer en uien, geserveerd met een plakje citroen voor de smaak.
Na de voorgerechten serveert men meteen vis, pasta of vlees, dus eet niet te veel van de mezes! Wenst u vis, 
maak uw keuze uit de vangst van de dag. Deze wordt gewogen, geprijsd en op smaak klaargemaakt. Calamaris, 
garnalen, brasem (dorade), turbot, blauwvis of zalm worden gegrild of worden bereid als een ovengerecht. Kiest 
u voor kebab, dan wordt dit op een spies met uien en pepers geserveerd . Het vlees is meestal lamsvlees en 
zeer lekker!
Sommige namen van bepaalde gerechten zijn echt grappig als deze vertaald worden zoals bijvoorbeeld ‘Kadinbudu 
köfte’ (vrouwenheup), ‘Vezirparmağı’ (vinger van vizier), ‘Hanımgöbeği’ (vrouwennavel), ‘Imambayıldı’ (de Imam 
viel flauw), ... . Het verhaal van ‘Imambayıldı’ gaat  op een legende terug: ‘Er was eens een Imam die niet echt 
van aubergines hield. U moet weten dat er ongeveer 60 Turkse gerechten met aubergines bereid worden. Zijn 
vrouw had dan het idee om de aubergines te vullen met gehakt, uien en tomaten. ‘s Avonds aten zij samen deze 
verrukkelijke aubergines. Daar deze schotel de Imam zo bevallen was, viel hij in zwijm van verrukking.’
Ook de Turkse desserts zijn zeker niet te versmaden. Houdt u van zoet? Dan is baklava of künefe, beide gedrenkt 
in zoete honing, een echte aanrader. Ook vers fruit, afhankelijk van het seizoen, wordt altijd aangeboden.
Na de overheerlijke desserts sluit u natuurlijk af met koffie. Turkse koffie heeft een speciale sterke smaak. De 
koffie wordt geserveerd in een klein kopje als medium, zoet, heel zoet of zonder iets. Een lepeltje is niet nodig, 
want alle ingrediënten zitten er al in.

Turkse koffie, ‘Türk kavhesi’, is een methode om 
koffie te zetten die in gebruikin Turkije, de Arabische 
wereld, de Balkan en de Kaukasus is. Deze koffie 
wordt bereid met behulp van een ‘cezve’ (uitspraak: 
djezwe), een speciaal koffiepannetje.Turkse koffie is, 
in verhouding met gewone koffie, kort gebrand en 
zeer fijn gemalen. 

•Giet koud water in de cezve (per kopje één beker 
koud water).
•Doe per kopje één theelepel Turkse koffie in het 
water terwijl het water nog koud is en roer dit goed 
om. De hoeveelheid koffie hangt van de sterkte die u 
wenst af. Als u suiker wenst, is dit het moment om er 
ook suiker aan toe te voegen.
•Verwarm de cezve zo langzaam 
mogelijk. Hoe langzamer de koffie 
verhit, hoe beter de smaak is.
• Giet – zodra het water 
kookt - een gedeelte van de 
koffie in de kopjes. Ieder kopje 
wordt ongeveer een kwart tot 
een derde gevuld zodat later iedereen een eerlijk 
gedeelte van het schuim op de top van zijn kopje 
heeft. Dit schuim is belangrijk, want zonder verliest 

De Turkse keuken

Turkse thee bereiden
Rakı drinken, een genot met Ehl-i keyf

Probeert U het ook eens …

de koffie veel van zijn smaak.
•De rest verder opwarmen tot de koffie kookt en weer 
verder verdelen over de kopjes.

Omdat Turkse koffie tamelijk sterk is, wordt deze 
meestal geserveerd met een glas water. Het is de 
bedoeling dat de koffie niet helemaal opgedronken 
wordt en  het koffiedik  in het kopje achterblijft. 
Koffiedik kijken in de drap van Turkse koffie. 
Waarzeggerij of onzin van de bovenste plank? Hoe u er 
ook over denkt, het is een leuke bezigheid. De spanning 
wordt al opgebouwd tijdens het bereiden van de Turkse 
koffie. Vervolgens drinkt u de Turkse koffie langs één 
zijde van het kopje. Draai het lege kopje driemaal rond 
en ... een beetje mensenkennis, een rijke fantasie, een 
vlotte babbel en ook u kunt koffiedik kijken. In Turkije kunt u de hele dag door ‘thee slurpen’. Op elke plek en tijdstip krijgt u 

thee, ofwel ‘çay’, aangeboden. Overal in Turkije ziet u mensen buiten en binnen 
zwarte thee drinken. In de bazaars lopen mannen rond met zilveren dienbladen 
vol gevulde theeglaasjes, die ze van winkel tot winkel rondbrengen. Turkse thee 
is donker, sterk en vaak mierzoet! Thee wordt gedronken uit smalle, tulpvormige 
glazen zonder oor. Heerlijk genieten en waarom niet met baklava als toetje erbij?
Of zoals de Turken met een ‘simit’ erbij.
• Om thee te zetten, wordt er traditioneel een ‘samowar’ gebruikt.
   Dit is eigenlijk een grote dubbele waterketel, vaak uit koper.
• Vul de grootste ketel met water en zet deze op het vuur.
   Breng het water aan de kook en laat het circa 10 minuten doorkoken.
• Doe de theebladeren in de kleinere ketel (nadat u deze gewassen heeft)
   en voeg wat kokend water toe.
• Zet de kleine ketel op de grote.
• Laat de thee op een klein vuur ongeveer 10 minuten doorkoken zodat
   de thee goed kan trekken.
• Schenk de thee uit de kleinste ketel in de Turkse theeglazen (ongeveer een kwart) 
   en voeg water van de grote ketel toe. Hoe meer water er toegevoegd wordt,
   hoe lichter de thee en dan spreekt men van een ‘açık çay’.
• Doe naar smaak enkele suikerklontjes in uw theeglas.
En genoeg gedronken??
Leg uw theelepeltje op uw glas en er zal niet meer bijgeschonken worden!

Mantı is een deegwaar gevuld met gehakt (ook Turkse ravioli of Turkse
tortellini genoemd), dat gul overgoten wordt met een saus op basis van boter
en paprikapulp. Het wordt vervolgens geserveerd met een typische Turkse
knoflookyoghurt. Daarover worden ook verschillende kruiden zoals munt en
sumak gestrooid. Overal in Turkije is deze lekkernij geliefd, echter zeer populair 
is dit gerecht in de regio Kayseri. In die streek worden namelijk zeer kleine
mantı gekneed en dit vereist veel behendigheid. Daarom was het er vroeger 
de gewoonte dat vrouwen zich voor het huwelijk moesten bewijzen en in 
staat moesten zijn dit gerecht te bereiden.
Het volgende verhaal gaat de ronde: 2Als er 40 kleine manti exemplaren pasten 
in een pollepel was zij een geschikte vrouw en had ze bewezen dat ze een goede 
kokkin was.’ En zoals iedereen weet, de liefde van de man gaat langs de maag!

• Doe de bloem in een schotel. Meng het ei en het water samen met de bloem en 
kneed tot een vaste substantie. Laat het vervolgens het deeg

 afgedekt een 20tal minuten rusten.
• Meng alle ingrediënten voor de vleesvulling in een kom.
• Rol het deeg zo dun mogelijk uit. Snij het deeg in stukjes van 2 à 3 cm.
• Doe steeds ¼ theelepel van het vleesmengsel op het deeg en vouw de
 tegenover elkaar liggende hoeken naar elkaar toe zoals piramides met het
 mengsel binnenin.
• Meng de ingrediënten voor de yoghurtsaus.
• Doe de boter in de pan en voeg de paprikapulp toe en laat 2-3 minuten inkoken.
• Kook het water in een grote kom, laat het water tot het kookpunt komen
 en doe er vervolgens de manti en een snuifje zout bij. Laat het 5 minuten
 koken. Eens gaar, giet de manti af en laat er koud water overheen lopen.
• Besprenkel elke portie mantı met de yoghurtsaus, de paprikasaus en een
 beetje boter. Garnier met gedroogde munt en snuifje sumak.

Voor het deeg:
• 500 gram bloem
• 2 eieren
• 1 theelepeltje zout
• Ca. 180 ml water
Voor de vulling:
• 200 gram rundsgehakt
• 2 uien
• Handvol peterselie, fijn gehakt
• ½ theelepel zout
• ½ theelepel gemalen peper
• ½ theelepel komijn
• ½ theelepel paprikapoeder
• ½ theelepel gedroogde munt

Voor de yoghurtsaus:
• 700 gram natuuryoghurt
• 2 stuks geperste knoflookteentjes
• ½ theelepel zout
Paprikasaus met tomaat voor de 
afwerking:
• 100 gram boter
• 1 soeplepel paprikapulp of 2 
   soeplepels salça
   (Tomaten of paprika)
• Sumak 
• Gedroogde munt

Mantı Recept

Afiyet Olsun!
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het vroege christendom,was 
Caesarea een belangrijk bisdom. 
In de kerkgeschiedenis zijn de 
drie Cappadocië-vaders , die 
in dit gebied leefden bekend. 
Cappadocië is een van de 
belangrijkste vroeg-christelijke 
centra. Tot 1071 stond het 
onder Byzantijnse heerschappij. 
Meer dan 3000 gebouwen zijn 
ontdekt, die getuigen van het 
christelijke verleden. Cappadocië 
lag tegelijkertijd aan de beroemde 
Zijderoute. De mensen die er 
wonen zijn vaak aangevallen 
door vele verschillende 
agressors. Daarom hebben de 
bewoners de zachte tufsteen 
uitgehold, om zich daarin te 
verbergen. Er ontstonden volledig 
ondergrondse steden die nog 
steeds zichtbaar zijn. De laatste 
Grieks-orthodoxe Christenen 
verlieten de regio in het kader van 
de grote bevolkingsuitwisseling 
tussen Turkije en Griekenland 
in de periode 1922 tot 1924. 
Vanwege deze levendige 
culturele geschiedenis en het 
adembenemende landschap 
werd het gebied in 1985 door 
de UNESCO als wereld cultureel 
erfgoed en natuurljke erfgoed 
onder bescherming genomen.

Cappadocië ligt in centraal 
Anatolië en kende voorheen 
intense vulkanische activiteit die 
het typische apart hedendaagse 
landschap vormde. Het oude 
Anatolië werd gedomineerd 
door grote meren, planten 
en tropische moerassen, met 
allerlei prehistorische dieren en 
vleesetende planten. Met het 
ontstaan van het Taurusgebergte 
in het zuiden werden grote 
hoeveelheden lava langzaam 
naar de oppervlakte geduwd in 
het binnenland van Anatolië, wat 

uiteindelijk leidde tot de vorming 
van vulkanen die nu bij ons  als 
Erciyes en Hasan bekend zijn. 
Ongeveer 60 miljoen jaar geleden, 
borrelde de aarde tussen de twee 
vulkanen in Centraal Anatolië. Tot 
2000 v. Chr werd het  land met 
lava en tufsteenas bedekt door 
de vulkanen Erciyes en Hasan, 
die samengeperste gesteentes in 
verschillende hardheden door de 
eeuwen heen uitspuwden. Nadat 
de vulkanen waren gedoofd en 
het rustig was in het gebied, 
namen deze keer wind en water 
hun rol over. Zware regenval 
en wilde rivieren schuurden de 
rotsen uit. De Turken noemen het 
sprookjesachtige verschijning Peri 
Bacaları, “fee schoorstenen”. Het 
grondgebied van wat nu bekend 
staat als Cappadocië bestaat 
tegenwoordig voornamelijk 
uit de provincies Nevsehir, 
Nigde, Aksaray en Kayseri. De 
naam Cappadocië komt van het 
oude Perzische Katpatuka. Het 
betekent “het land van de mooie 
paarden”. Het gebied was ooit een 
essentieel onderdeel van de oude 
Byzantijnse provincie Caesarea. 
Tegenwoordig is dit de goed 
ontwikkelde toeristische regio in 
Göreme, in het midden van de 
Turkse provincie Nevsehir. Tijdens 

In de afgelopen jaren heeft de Turkse wijn een sterke opleving ervaren hier in het land. 
Het sap van de druif kent een groeiende populariteit, vooral onder de jonge Turkse bevolking. 
De wijnindustrie heeft zich uitgebreid. Turkse wijn wordt nu over de hele wereld geëxporteerd, 
meer en meer wijnkenners zijn overtuigd en de wijn is met internationale prijzen bekroond. 
Cappadocië is beroemd voor zijn wijn. De wijn kent hier een oude traditie en dateert uit de 
regeringsperiode van de Hittieten (1650-1200 v.Chr.). Op dat moment werd Anatolië ook wel 
“het land van de wijn” genoemd. Vooral in de regio rond de levendige toeristische stadje 
Urgup wordt vandaag wijn gemaakt. De vulkanische bodem en het landklimaat van Centraal 
Anatolië met hete zomers en droge winters bieden ideale omstandigheden voor de groei van de 
wijnstokken en zorgen ervoor dat hier uitstekende rode en witte wijnen bloeien. In Urgup sinds 
1987, vindt zelfs een internationale competitie voor wijnproducenten en -importeurs plaats. 
Onder de bescherming van de OIV – het Internationale 
Wijnbouw Instituut – zullen hier de beste wijnen, worden 
bekroond. Voor het jaarlijkse wijnfeest in het najaar zijn 
vele liefhebbers  uit het hele land afgereisd om de heerlijke 
wijnen te proeven Populaire rodewijnrassen zijn: Kalecik 
Karasi, Bacasi, Turasan en Seneler. Voor witte wijnen zijn 
onder andere de soorten Narince, Seneler en Emir. Elk jaar 
wordt er rond de 60.000 ton druiven geoogst en verwerkt 
tot wijn of de Cappadocian specialiteit Pekmez, een verdikt 
druivensap. Het grootste deel van de oogst wordt inderdaad 
verwerkt in moderne wijnhuizen, maar soms kun je nog 
steeds een lokale familie vinden,  die zelf wijn maken en hun 
druiven op de traditionele manier kweken. Met een beetje 
geluk kan men van een prive-wijnproeverij in de grotwoning 
meemaken.

Waardevolle metalen en edelstenen

In Turkije, zijn blauwe ogen een zeldzaamheid. Meestal komen ze voor in 
het westen van Turkije en de Zwarte Zee. Ongeveer 90 procent van alle 
Turken  over de hele wereld hebben bruine ogen. De fascinatie voor deze 
zeldzame oogkleur wordt in Turkije tals bijgeloof weergespiegeld. Ter 
bescherming wordt “Nazar Boncuğu” Blauwe parel (Mavi Göz) gebruikt 
tegen het boze oog. Volgens het geloof, had de Heilige Fatima in haar tijd 
als enige, hemelsblauwe ogen, die door iedereen met veel afgunst werd 
en bewonderd. Als gevolg van het kwaad van de jaloerse blikken werd 
een van haar ogen blind. Sindsdien wordt de “Nazar Boncuğu” gezien als 
een talisman tegen pech en ziekte. Volgens het Turkse geloof beheersen 
mensen met blauwe ogen, de meeste macht van het boze oog. Zo is ook 
het bijgeloof ontstaan, dat men zich het beste daartegen kan beschermen 
met hemelsblauwe objecten.  In de Turkse bevolking is de “Nazarlik” 
een populair geschenk met grote betekenis. Het blauwe oog hangt in elk 
Turks huis, boven de kassa, aan de wieg van een pasgeborene en ook 
aan de achteruitkijkspiegel in de auto om de mensen met bruine ogen te 
beschermen. Als de kraal breekt, betekent dit dat hij zijn taak heeft voltooid 
en een gevaarlijk “boos oog” die de eigenaar van de kraal schade kan 
berokkenen, ontvangen en afgesloten heeft. U moet dan een nieuwe kraal 
in bezit nemen.De meest bekende Turk met blauwe ogen, die Turkije tot 
heden gekend heeft, is de stichter Mustafa Kemal Ataturk.  

Turkije is zeer rijk aan bodemschatten. 
Copper behoort nu naast aluminium, zink, 
brons en messing, tot de belangrijkste niet-
ferrometalen en wordt gebruikt om vele 
legeringen van zink, messing, koper, rose 
goud, platina, wit goud, zilver en goud te 
vervaardigen. In Turkije wordt het goud 
beoordeeld op zijn fijnheid en dit wordt 
uitgedrukt in karaat. De meeste Turkse gouden 
munten hebben een fijnheid van 585 = 14 
karaat of 750= 18 karaat. Ook de lage lonen, in 
vergelijking met de Europese maatstaven,zijn 
van invloed op de prijs van Turkse gouden 
sieraden. Prijzen en specificaties zijn net als 
elders in de wereld ook gecontroleerd door 
de “Juwelenvereniging” en gecertificeerd. 
Bovendien heeft Turkije  ruwe diamanten 
uit België ingevoerd, die hier met de hand 
geslepen worden en tot diamanten worden 
verwerkt. Steen, zoals onder andere, marmer 

Wijnbouw in vulkanisch gebied

Het blauwe oog tegen  
het boze Oog

Cappadocië

en graniet wordtin grote hoeveelheden  
in Turkije  verwerkt. Marmer wordt 
geproduceerd door omzetting van kalksteen 
en andere carbonaat-rijk rotsen. Als ze niet 
het aardoppervlak bereiken, blijven ze in de 
aardkorst,  koelen over duidenden van jaren 
af en stollen tot graniet of gesteente van 
vergelijkbare samenstelling. Door verdere 
bewegingen van de aardkorst en door 
erosie van de bovenliggende gesteentes 
van de aarde, komt het gestolde graniet 
aan de oppervlakte. Belangrijke gebouwen 
en kunstwerken worden gemaakt van dit 
materiaal. Marmer en graniet zijn aanwezig 
en worden voornamelijk gebruikt voor 
vloeren en trapbekleding, wandtegels, 
wastafel en gevelpanelen. De ontginning 
van marmer en graniet bestaat al duizenden 
jaren, en vandaag is het nog steeds een 
moeizaam en kostbaar proces.

Vlucht, inkom en gids 
inclusief Boekbaar ter 
plaatse: diner met show der 
draaiende Derwisjen.
Vlucht:
Antalya-Kayseri-Antalya

Bij reeds geboekte
vluchten wordt er geen 
terugbetaling gedaan
van de excursieprijs.

Dagje Cappadocië 
met vlucht

199€
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van het Byzantijnse Rijk. In deze 
periode bereikte de architectuur 
van het Christendom een 
hoogtepunt in de stad, waarvan 
de Hagia Sophia, gebouwd door 
keizer Justinianus I in de 6e 
eeuw na Chr., het belangrijkste 
voorbeeld is. De Hagia Sophia 
was de belangrijkste kerk van het 
Byzantijnse Rijk en het religeuze 
centrum van de Orthodoxe Kerk 
en werd als moederbouw van het 
Christendom gezien. In 1453 werd 
Istanbul door de Ottomaanse 
sultan Mehmet II veroverd en de 
Hagia Sophia werd omgebouwd tot 
een moskee. Sinds de oprichting 
van de moderne Turkse Republiek 
door Mustafa Kemal Atatürk is het 
een museum. Ten westen van de 
Hagia Sofia bevindt zich de grote 
Basilica Cisterne, ook wel ‘Sunken 
Palace’ genoemd, die gebouwd 
werd in opdracht van keizer 
Justinianus I als wateropslagplaats 
voor zijn paleis. De Basilica Cisterne 
is een grote ruimte van 143 bij 65 
meter en ongeveer 9 meter hoog, 
waardoor de capaciteit ongeveer 
80.000 kubieke meter bedraagt. In 
de cisterne staan 336 zuilen, die 
het geheel van binnen het aanzicht 
van een basiliek geven. Op de 
plaats waar het oude Byzantijnse 
paleis was, werd door de Turken 
het Topkapı paleis gebouwd. 
Het Topkapı paleis, letterlijk het 
kannonnenpoortpaleis, was 
eeuwenlang het huis en de zetel 
van de regering van de Sultans en 

Istanbul, een stad met een rijke 
geschiedenis, een culturele mix van 
Orient & Occident en een boeiend 
heden. Net op de grens tussen 
Europa en Azië vindt u hier alles 
voor een onvergetelijke daguitstap!
De eerste imponerende indrukken 
van de stad krijgt u reeds bij de 
landing: een adembenemend zicht 
op de bruisende stad, het silhouet 
van koepels en minaretten, de 
Bosphorus en de Gouden Hoorn!

Een wandeling door Istanbul 
voert u tegelijkertijd door heden 
en verleden, door de Romeinse, 
Byzantijnse, Ottomaanse en 
hedendaagse geschiedenis.
De eerste nederzetting aan de 
Bosphorus werd gesticht door 
kolonisten uit Megara in 667 v.Chr., 
oorspronkelijk een Griekse stad die 
Byzantium genoemd werd. Volgens 
de legende noemden zij de stad 
Byzantion, naar hun koning Byzas. 
Byzantium is de Latijnse versie van 
deze naam. De stad beleefde een 
eerste grote glorietijd tijdens het 
Romeinse Rijk. In de 4e eeuw na 
Chr. verlegde de Romeinse keizer 
Constantin de Grote de hoofdstad 
van Rome naar Byzantium. 
Byzantium werd gebouwd op 7 
heuvels naar het voorbeeld van 
Rome en daarom ‘Nea Roma’ 
ofwel ‘Dia Roma’ genoemd. Op 
het einde van de 4e eeuw na Chr. 
werd het Romeinse Rijk door keizer 
Theodosius in twee gesplitst: Oost-
Rome en West-Rome. Vanaf toen 
heette Byzantium Constantinopolis 
en was alleen nog maar de 
hoofdstad van Oost-Rome, dus 

het administratieve centrum van 
het Ottomaanse Rijk. Tijdens de 
wandeling door het paleis krijgt u 
een indruk van de chique levensstijl 
van de Sultans. Vanaf het paleis 
heeft u het mooiste uitzicht over de 
Bosphorus en de Gouden Hoorn. 
Later werd de residentie van de 
Sultans naar de oever van de 
Bosphorus verhuisd, namelijk naar 
het Dolmabahçe paleis. Hier stierf 
op 10 november 1938 Mustafa 
Kemal Atatürk op 57- jarige leeftijd. 
Natuurlijk mag een bezoek aan 
de Sultan Ahmet I Moskee (de 
Blauwe Moskee genoemd omwille 
van de blauwe tegels aan de 
binnenmuren) niet ontbreken! 
Deze moskee is de enige moskee 
ter wereld met 6 minaretten en 
symboliseert het hoogtepunt 
van de Ottomaanse architectuur. 
De koepel van de moskee is een 
kopie van de koepel van de Hagia 
Sophia die aan de overkant van 
het plein staat. In de onmiddellijke 
nabijheid van de Hagia Sophia 
en de Blauwe Moskee, vindt u 
het Hippodroomplein (in het 
Turks ‘Sultan Ahmet Meydanı’ 

Speelgoedmuseum Antalya
In Antalya treffen Luky Luke en Mickey Mouse elkaar. In het oude centrum van Antalya huppelen 

de smurfen alsook Mickey Mouse rond en is Lucky Luke enorm blij dat hij de Daltons in de 
gevangenis gekregen heeft. Deze klassieke kinderverhaaltjes en nog veel meer kunnen we in het 
spelgoedmuseum van Antalya ontdekken. Vele wondermooie tentoonstellingstukken wachten op 

stralende kinderoogjes en natuurlijk ook op jongvolwassenen. 

Als symbool voor het jaarlijkse Turkse kinderfeest op 23 april werd in 2011 dit tweede grootste 
speeltuigmuseum in Turkije geopend. Zevenhonderd kwadraat meter wordt gevuld met meer dan 

3000 speeltuigen. Deze dateren uit 1860 tot 1980 en zijn zeker een bezoek waard.

Maak bij uw uitstap met vrije tijd in Antalya van de gelegenheid gebruik hier een bezoek te 
nemen. (bvb. bij het aquarium met 3 uur vrije tijd in stadscentrum Antalya.)

genoemd). De vorm is afkomstig 
van zijn vroegere functie, nl. een 
paardenrenbaan. Dit plein was het 
sociale ontmoetingspunt tijdens 
het Byzantijnse Rijk. Hier vindt u 
belangrijke overblijfselen uit de 
Oudheid zoals de Slangenzuil, de 
Egyptische obelisk en de Duitse 
fontein. Uitwaaien doet u tijdens 
een rondvaart op de Bosphorus, een 
zee-engte die de Zee van Marmara 
met de Zwarte Zee verbindt. Hier 

ISTANBUL
“De stad op twee continenten”

geniet u op de grens tussen Europa 
en Azië van een prachtig uitzicht. 
Shopaholics hebben de tijd van hun 
leven in Istanbul. De Grote Bazaar, 
een overdekte markt, is een feest 
voor de zintuigen. En goed voor 
uren vol winkelplezier!
Tip: Istanbul, de stad van de 
weemoed ... . Dit culturele pakket 
met vrije tijd staat garant voor een 
fantastische daguitstap.

Vlucht, inkom en gids inclusief
Topkapi palace, blauwe moskee, 
Egyptische bazaar.
Daar ter plaatse boekbare services: 
Bosporus bootvaart en avondeten
Vlucht: Antalya-Istanbul-Antalya
Bij geboekte vluchten wordt er
geen terugbetaling gedaan van
de excursieprijs. 

Dagtrip met vlucht 

Speciale Excursie

159€
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In een absolute recordtijd werd het in 
2012 in de buurt van het Konyaaltı strand 
gebouwd. Alleen al met zijn 40 thema-
aquaria, nodigt het u uit tot ontdekking 
en bewondering. Dompel je onder in deze 
betoverende onderwaterwereld. Plezier, 
vreugde, inspiratie, maar ook nieuwe 
leerervaringen zijn inclusief. Momenteel 
is het Aquarium   thuisbasis van ongeveer 
20.000 vissen en andere zeedieren die veel 
ruimte  hebben om rond te zwemmen. 
Dit aquarium straalt met een aantal 
superlatieven: met zijn 131 meter lengte 
en 3 meter breedte, heeft het de grootste 
onderwatertunnel ter wereld en  met zijn 
5 miljoen liter watercappacitieit de 2e 
grootste in Europa.
Wanneer men door de tunnel loopt  
zwemmen de haaien letterlijk boven 
uw  hoofd. Men ziet er lelijke morenen 
uit hun mazen kijken en ook ongelooflijk 
mooie, kleurrijke vissen… Waaronder 
Nemo ook natuurlijk! Het enorme 
zwembad  is opgemaakt met allerlei 

•  Smeer u goed en op tijd in 
(ongeveer 1 uur voordat 
u in de zon gaat zitten 
en gebruik een hoge 
beschermingsfactor), zeker 
oren en voeten niet vergeten! 
Elke volgende 2 uren nog 
eens een smeerbeurt om zo 
een rode verbrande huid te 
vermijden. 

•  Vermijd de zon tijdens het 
middagsuur (13h00 -15h00).

• Drink voldoende water, geen 
alcohol, dit om uitdroging te 
vermijden.

Antalya heeft één van de 
grootste AQUARIUMS in Europa

Veiligheid gaat boven alles!

gebruiksvoorwerpen, die op de zeebodem 
liggen: zuilen uit de geschiedenis, gezonken 
schepen, maar ook een oud vliegtuig of 
een auto… natuurlijke geen echte maar 
namaak. Echt geweldig gemaakt!!!!  Enkele 
van de meest giftige en meest interessante 
tropische soorten reptielen zijn terug te 
vinden in het “Fear Trophy”, de terrarium 
afdeling. Eens op de wereldzeeën zeilen ? 
Geen probleem: dat kan in de   “Ocean Ride” 
XD cinema met zijn  multidimensionale 
filmtechnieken. Het volgende hoogtepunt 
is “ Snow World”. Echte sneeuw valt hier ‘s 
nachts. Deze ruimte gebouwd op 1500m2 
met onder andere iglo’s, het huis van de 
Kerstman en een rodelbaan, is wellicht 
het  mooiste indoor sneeuwlandschap in 
Turkije. Zelfs in de culinaire behoeften wordt 
voorzien. De kleine cafés nodigen u uit tot 
verpozen. De juiste kleding in 5 graden onder 
Celsius wordt ook voorzien, aangezien je ze 
krijgt en niet zelf moet meebrengen. Grappig 
voor allen als het buiten echt warm is.

Een 
drukke dag 

verwacht u en uw gezin...
Bezoek aan het Antalya 

aquarium met de grootste 
onderwatertunnel ter wereld.
Bezoek van de Karpuzkaldıran 

watervallen. Leer meer over het 
beroemde Turkse vakmanschap der 
goudsmeden in een juwelierscenter 

(met max. 1 uur aankoops 
mogelijkheid) Ca. 2,5 uur 

vrije tijd in Antalya 

•  Loop niet rond zwembaden.
•  Volg de regels en de 

openingstijden van de 
verschillen de zwembaden 
en glijbanen (let op voor 
sommige glijbanen is er ofwel 
een minimumleeftijd voorzien 
ofwel een minimumlengte).

•  Draag een reddingsvest 
tijdens watersportactiviteiten.

•  Ga de zee niet in wanneer er 
storm is of wanneer er grote 
golven zijn.

44€ Kinderen
7-12 J.
10€

Plezier hebben en daarbij
natuur ontdekken.
Exclusief paddelplezier in
Beskonak Nationaal Park
met de gehele familie.
Jong of oud, iedereen geniet 
samen met de kinderen van een 
verfrissende en afwisselende 
bootvaart op de Köprülürivier. 
Ontdek ook het waterpark met 
trampolines glijbanen en veel meer.
Een dag vol waterpret voor jong en 
oud, kinderen en hun familieleden.

33€ Kinderen
3-12 J.
gratis

familie paddelen

Kijk, wij zijn op de 
rubberboot.

Polonaise naar de 
rubberboot

Het gaat van start Paddelen is plezierig

Joepieee Dit zal ik nooit vergeten....

Wie zal winnen? Wij winnen!

Nieuw in 2017

Droomt u van een actieve sportvakantie?
Dan is het PALOMA Paradise Beach uw hotel.
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“Ik wil het nog eens doen!” * Vaart met een piratenboot…
* Supercoole kinderanimatie…
* Facepainting…
* Schatkisten zoeken op 
   het strand… 
* Zwemmen in de grote zee…
* Bandana als geschenk…

Zei Lukas D. 9 jaar oud en genoot 
zijn dagje uit als piraat op zoek naar 
schatkisten. Het was heel plezierig!

Ik, Lukas was in volle actie,
terwijl mijn ouders op het deck genoten van een ontspannen bootvaart.

55€ Kinderen
0-12 J.
gratis

KLEUREN
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De stad Alanya aan de zuidelijke 
kust van Turkije is een gebied vol 
contrasten: landelijke idylle en 
feestgebied, lange zandstranden 
en ijskoude bergrivieren in een 
primitief  achterland, oude 
ruïnes en moderne hotels ... Hier 
ontmoeten Europa en het oosten 
elkaar in een afgesloten ruimte ! 
Alanya behoort tot de provincie 
Antalya en ligt 135 km ten oosten 
hiervan. Door de vele land- en 
watersporten, de kleurrijke 
bazaar en het vrolijke  nachtleven  
behoort Alanya tot  een van de  
populairste badplaatsen aan de 
Turkse Rivièra, voor zowel lokale 
als Europese reizigers. Zelfs van 
een afstand herkent men het 
kenmerkende silhouet van het 
embleem van Alanya: de machtige 
kasteelheuvel. Daar hebben 
piraten al in de 2de eeuw VC het 
eerste kasteel gebouwd, dat werd 
verwoest door de Romeinen. Links 
en rechts van de heuvel waar het 
“oude Alanya” is, steken hotels en 
wolkenkrabbers uit. Maar Alanya 
heeft ook andere gezichten: 
bijvoorbeeld, de oude wijk van 
Tophane onder het kasteel. 
Hier mag niets nieuws meer bij 
gebouwd worden, een aantal van 
de honderden jaren oude huizen 
is pas gerestaureerd en in anderen 
leven mensen nog steeds als een 
aantal jaren geleden. De smalle 
straatjes ademen een rustige 
en tijdloze sereniteit  uit. Vanaf 
hier kunnen wandelaars langs de 
oude kasteelweg  naar het kasteel 
klimmen - het is vermoeiend, maar 
alleen al het uitzicht op de oude 

De Sapadere Canyon ligt 
binnen de grenzen van Alanya, 
ten noordoosten van deze 
regio, 44km van stadscentrum 
Alanya en 179km van Antalya 
verwijderd.  Sapadere betekent 
“Een storm, weg van de straten” 
en is eigenlijk een verborgen 
schat. Er zijn steeds meer 
mogelijkheden voor de bevolking 
en voor toeristen om dit mooie 
dal te bezoeken. De Sapadere 
canyon is 360m lang en meer 
dan 400m hoog. Deze bergkloof 
is ontstaan uit erosie van water, 
wind en ijs. Sinds 2008 zijn er 
houten verbindingen aanwezig 
in de bergkloof. Die zorgen 
voor een betere toegang voor 
toeristen en andere bezoekers. 
De loopplatformen zijn er uit 
hout en staal vervaardigd. Ginds 
zal u van snelstromende wateren, 
talrijke watervallen, zeldzame 

Turkse vluchtelingen uit Kreta hebben in 1895 op de zuidelijke 
helft van antieke stad Side het vissersdorp Selimiye gesticht. In 
1947 begonnen de eerste opgravingen, deze zijn vandaag de 
dag nog steeds niet voltooid. Het opgraven blijft voortduren. In 
1966 werd Side uitgeroepen tot UNESCO werelderfgoed. Het 
vissersdorp werd in de jaren 70 ontdekt als badplaats. Sinds 
die tijd is de plaats, zoals vele andere plaatsen aan de Turkse 
Rivièra, een ware toeristische trekpleister geworden. Side 
behoort ook wereldwijd tot één van de grootste bestemmingen. 
Zijn kilometerslange uitgestrekte zandstranden met meteen 

daarachter hotelterreinen lokken jaarlijks miljoenen bezoekers en toeristen. De plaats Selimiye, het 
zuidelijke deel van de stad Side, is vandaag de dag het huidige centrum van Side. Side is een dichtbebouwd 
gebied waar ook vele antieke overblijfselen en gebouwen te bezichtigen zijn. Denk maar aan de thermaal 
bronnen, de Appollotempel, verschillende antieke zuilen, …. een paradijs voor mooie foto’s.

Antalya werd in 158 voor 
Christus door koning Attalos 
de 2e van Pergamum (Attaleia) 
opgericht. Antalya diende ook 
als reisstation voor de bijbelse 
apostel Paulus. Van het verleden 
naar het heden is er in Antalya 
veel veranderd en de stad is 
nog steeds in groei. Antalya 
heeft een grote luchthaven met 
twee internationale en één 
binnenlandse terminal. Het 
symbool van Antalya is de minaret 
van de Yivli Minare Moskee, die 
dateert uit de 13e eeuw. İn 2000 
had Antalya 606.500 inwoners en 
werd beschouwd als de achtste 
grootste stad in Turkije. Vandaag, 
wonen er meer dan 1,3 miljoen 
mensen. U moet Antalya zeker 
met ons verkennen. Bewonder 
de beroemde klokkentoren aan 
het Atatürk monument. Loop 

huizen en de zee maakt dit goed... 
Alanya heeft een totaal van meer 
dan 76 kilometer strand. Direct 
in de stad vind u het Cleopatra 
strand. 41 voor Christus begon 
de liefde tussen Antonius en 
Cleopatra. Verblind door zijn 
liefde en vol enthousiasme, gaf 
hij zijn vrouw de stad Alanya als 
huwelijkscadeau. Cleopatra bleef 
en ging elke dag op het strand 
baden, waardoor dit strand naar 
haar werd vernoemd.
De Damlatas grot is een natuurlijk 
wonder en heeft een genezende 
kracht. Het werd per ongeluk 
door  steengroeve arbeiders 
ontdekt in 1948. Volgens 
geologisch onderzoek ontstond 
deze  10-15.000 jaar geleden 
door regenwater dat door de 
alkalische aardlagen lekte. De 
grot werd beroemd door de vele 
kleurrijke stalagmieten en hun 
speciale genezende kracht bij 
astma en bronchiale ziekten. 
De scheepswerf van Alanya werd 
in 1227 voltooid. Deze is gelegen 
aan de rand van de kasteelberg, 
in de onmiddellijke nabijheid 
van de Rode Toren en de haven. 
De vijf gebogen ingangen en 
opritten hebben een lengte van 
56,5 m. Elk van deze overgangen 
is 44 m diep. De werft is de 
eerste uit de tijd van de Seljuken 
in de Middellandse Zee. Van 
daaruit, bereikt u met kleine 
vissersbootjes de natuurlijke 
zee grotten die zich aan de 
bovenkant rechts en links van het 
schiereiland Alanya bevinden. In 
de piratengrot (Korsanlar) werd 
vroeger de buit van plunderingen 
verborgen, in de liefdesgrot 
(Asiklar) konden koppels elkaar 
ongestoord ontmoeten en  in 
de fosforgrot (Fosforlu) speelt 
zich een  kleurrijk lichtspel af 
gecreeerd door fosforbevattende 
rotsen op de zeebodem. Een 
wilde en ruige charme straalt 
uit van het Taurusgebergte, 
net achter de laatste huizen. 
Prachtig uitzicht op verre zee, 
ruige kloven, duizelingwekkende 
kronkelwegen en een heerlijk 
heldere lucht zo dicht bij de stad... 
dat vindt u nergens anders.
De bazaar van Alanya is 
een winkelparadijs en is 
waarschijnlijk een van de 
grootste aaneengesloten bazaars 
aan de zuidkust. Tussen het 
dolmusstation en de haven strekt 
zich een zeer grote bazaar. 

plantensoorten en verschillende 
diersoorten verrast worden. 
De zuivere frisse lucht en het 
turquoise kleurige water werken 
therapeutisch en verfrissend 
voor de menselijke geest. U zal er 
fascinerende natuur ontdekken. 
Aan het einde van de weg, 300 
meter binnenin de Canyon, 
bevindt zich een spectaculair 
punt, de wonderbaarlijke 
waterval. De temperatuur van 
het water ginds reikt niet boven 

door de kronkelende straatjes 
van de oude stad (Kaleici) tot aan 
de idyllische jachthaven, waar er 
enkele goede visrestaurants zijn. U 
kunt langs de kliffen (Falez) lopen 
naar de bekende kebapstraat, 
waar u overrompeld  wordt aan 
keuze. Aan de Hadrianus poort, 
tussen de beroemde en gunstige 
winkelstraten Işıklar en Güllük, 
kunt u winkelen naar hartelust. 
Antalya is een stad die ervoor 
zorgt dat u de tijd vergeet en die 
alles om u heen in een andere 
dimensie betovert. Waardeer 

Antalya

Sapadere - Verfrissende dag

SIDE een samenhang van antiek en moderniteit

Alanya City

de 12°C, zelfs niet bij de heetste 
temperaturen tijdens de zomer. U 
bevindt zich er in een hele andere 
atmosfeer. Er wordt gezegd 
dat in dit gebied alle negatieve 
energieën het lichaam verlaten. 
Doorheen de bergketens met 
hun ongerepte natuurlijke 
schoonheid kan ook gewandeld 
worden. De flora in dit gebied is 
heel afwisselend en interessant, 
het klimaat gematigd vooral 
tijdens de zomermaanden. In de 
buurt van deze Canyon bevinden 
zich vele picknick restaurants. De 
Sapadere Canyon is een geliefd 
oord voor zij die aan de hete 
zomerzon van Alanya willen 
ontkomen en frissere oorden 
willen opzoeken. Dit gebied is 
werkelijk een wonder van de 
natuur, dat zeker de moeite loont 
om te bezoeken.

niet alleen de geuren van een 
mix van oosterse kruiden en 
gegrilde gerechten, maar neem 
de vele bezienswaardigheden 
van Antalya waar.

Bezoek het kasteel van Alanya
Boottocht rondom het 
schiereiland
Bezoek de grotten: liefdesgrot, 
piratengrot, Phosporusgrot.
Middageten bij de Dimcay rivier.
Bezoek de druipgrotten van Dim.
Vrije tijd in stad Alanya.
Boekbaar vanaf Side en Alanya.

ALANYA CITY

Voel u verbonden met de natuur, 
wandel doorheen het paradijs.
Verfris jezelf in het kristalheldere 
bronwater.
Middageten inclusief.
Boekbaar vanaf Alanya. SAPADERE
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...  deze sneeuwwitte kalkterrassen op 300 meter boven de zeespiegel prijken samen met het antieke 
Hierapolis op de wereld erfgoedlijst van Unesco! Pamukkale ligt 20 kilometer ten noorden van de 
provincie Denizli, het antieke Laodicea en 200 kilometer landinwaarts. De Seltjoeken hebben deze 
plaats Pamukkale genoemd omwille van de spierwitte kleur van de kalkterrassen. Pamuk betekent in 
het Oudturks spierwit en vandaag katoen. Daarom wordt Pamukkale tegenwoordig als katoenkasteel 
vertaald. Het water heeft vanuit de bron een temperatuur van 35°C en bij het afkoelen zetten zich 
kalkachtige bestanddelen af, waardoor er witte terrassen worden gevormd. De Romeinen ontdekten de 
geneeskrachtige werking van het water en de stad werd beroemd omwille van de thermale baden.Rond 
de kalkterrassen vindt u nog belangrijke overblijfselen van het antieke Hierapolis: het Romeinse badhuis, 
het antieke theater, de zuilenstraat met een fontein en de omwalling van de stad met haar Romeinse 
poort waarachter de grootste en best bewaarde begraafplaats uit de oudheid is, de Necropolis, wat stad 
van de doden betekent. Tip: combineer de 2 hoogtepunten, Efeze & Pamukkale, tijdens uw vakantie!

AGE OF PHASELIS
Mijn hart klopt al jaren voor Turkije en vijf jaar geleden heb ik mijn wens kunnen vervullen 
door er te gaan wonen, in de stad waar u uw vakantie doorbrengt. Een land van de 
glimlach - Turkije - fascinatie van oost en west en het huis van mijn hart - Antalya - de 
parel van Turkije. Hier lacht ons de zon ongeveer 320 dagen per jaar in het gezicht. Een 
regio die charmeert. 
Een onvergetelijke avonturenreis: de beste beslissingen zijn vaak spontaan. Vele malen 
had ik over deze betoverende streek gehoord. Zonder verdere omhaal, huurden we een 
auto en volgden de kustweg, gelegen ten zuid-westen van Antalya. Aan de rechterkant 
het indrukwekkende Taurusgebergte en aan de linkerkant de Middellandse Zee, die 
glinsterde en schitterde in al haar verschillende tinten blauw. Voor zover het oog kan 
zien, puur natuur,  in de mooiste kleuren. Een niet te evenaren kleurenspel. De lieve 
weergoden bedoelden het bijzonder goed op deze dag. Stralende zon en geen wolkje aan 
de lucht. Dat waren de beste omstandigheden voor een prachtig panoramisch uitzicht 
op de berg Tahtalı. We passeerden Kemer en plotseling uit de verte rees hij op, de Tahtalı 
berg. We zaten eenmaal zeer hoog, met name om 2365 meter. Als men zoals ik uit het 
“vlakke land” komt, is dat een enorm hoog. Vol verwachting volgden we de weg. Tot slot, 
informeerde het bord ons, dat we over ongeveer 8 km bij het basisstation waren. Ik hield 
mijn adem in en besefte nu pas hoe hoog 2365 meter was. Gigantisch  dit uitzicht en 
dit gevoel. Een waarschuwing “Sluit de deuren” – de bel ging en we zweefden omhoog, 
niet naar de zevende hemel, maar ik voelde soortgelijke emoties. De kabel leidde de 
glazen gondel beetje bij beetje omhoog. Wat zag Antalya er mooi uit van bovenaf. Kijken 
dacht ik bij mezelf en keek terug naar het dalstation, dat steeds kleiner werd. Onder ons 
waren talloze pijnbomen en voor ons de laatste halte. Een bel “de deuren gingen open” 
en we waren aangekomen. De top van de berg was van ons. Eenmaal diep inademen en 
spraakloos zijn, voor sommige dingen is er geen beschrijving. Deze gevoelens wachten  
erop om zelf ontdekt te worden. Een panorama als een postkaart op maat. Omringd 
door het Taurus-gebergte, en in de vallei van de Turkse Riviera. Hier wil men een tijdje 
blijven hangen. De rust, stilte en verder  genieten van de uitzicht. Het werd afgerond met 
een vers bereide Turkse koffie, natuurlijk kon ik dit niet missen. Weer de bel “instappen 
a.u.b” - Het werd tijd - met een traan (een beetje pijn door het afscheid) en een lach (vol 
verwachting, over wat ons te wachten stond) bracht de gondel ons veilig terug naar het 
beginpunt, het dalstation. 

de scheiding Lycia van Pamfylië onder keizer Theodosius de tweede 
(401-450 na Chr) werd Myra administratieve hoofdstad en kerkelijke 
hoofdstad van de regio. Artemis Eleuthera (Cybele) had hier een 
cultureel centrum dat werd verwoest door een aardbeving in 141 na 
Chr. De stad raakte door de eeuwen heen begraven onder de modder 
van de rivier Demre, en de ruïnes zijn onderzocht in de jaren 1965 en 
1968 door de Duitse archeoloog Jürgen Borchhardt. Vandaag de dag 
trekken vooral de rotsgraven die ontstaan zijn rond 400 voor Christus, 
talrijke bezoekers. Wie de rotsgraven van Myra wil verkennen, mag 
niet in de diepte afdalen. De Lycians wilden de doden niet ondergronds 
begraven, doch wilden ze de grafstenen zo hoog mogelijk maken. Ze 
geloofden, dat de ziel van een overledene in de hemel belandt, met 
behulp van vogel emonen. Kekova is een klein Turkse eiland aan de 
Lycische kust dichtbij de stad Demre. Het nu onbewoonde eiland is 5.7 
km ² groot en 7,5 km ² lang, met het hoogste punt op 180 meter. Aan 
de noordkant van het eiland Kekova liggen deels de verdronken ruïnes 
van de oude stad Dolikhiste. In de tweede eeuw na Christus werd de 
stad verwoest door een aardbeving, gedurende de Byzantijnse tijd 
weer herbouwd, vervolgens weer verlaten. Een andere aardbeving - 
waarschijnlijk in de 10e Eeuw - leidde er toe dat de ruïnes vandaag 
grotendeels onder water liggen. In het noord-westen van het eiland 
was er in de oude stad Xera een scheepswerf (Turks: Tersane) met 
de mogelijkheid van de lancering. Tot de regio Kekova  behoort ook 
de nabijgelegen vasteland locatie Üçağız. (Oude Theimiussa), de 
antieke stad Aperlai en de kleine kust Kaleköy, die gebouwd werd op 
de oude Simena. Van Ucagiz uit, de kleine havenstad op het vasteland 
tegenover Kekova, starten boottochten naar de verzonken ruïnes. In 
de kuststreek is het verboden te duiken, maar het gebied rondom 
Kekova is aantrekkelijk om te snorkelen.

Demre-Myra-Kekova ligt aan de rand van het westelijke deel van het 
Taurusgebergte (meestal bebost) aan de Lycische kust. Myra, een 
oude stad in Lycië. De plaats heet nu Demre (voorheen Kale, het 
Turkse woord voor vesting), en is gelegen in de provincie Antalya. 
Myra is bekend als een bedevaartsoord aangezien van St.-Nicolaas 
van hier afkomstig is( van 280/286 na Chr. in Patara in Lycië; tot 
345/351 na Chr.). In Myra, tegenwoordige Demre, komt u talrijke 
verhalen tegen die vooral te maken hebben met Nicolaas van Myra. 
De bisschop die geboren is rond 280 na Chr zich  actief inzette voor 
de armen en behoeftigen in de regio. Ter ere van de later heilig 
verklaarde bisschop werd de St. Nicolaaskerk gebouwd. Myra was 
al in de klassieke periode van belang en een van de zes grootste 
steden van de Lycische Federatie  uit de tijd van de Hellenisten. Na 

De stad waar de heilige Sint-Nicolaas 
geleefd en gestorven is.
Ontdekt de rotsgraven van Myra.
Boottocht naar de verzonken ruïnes 
van Kekova.
Lunch & boottocht inclusief

Mythische dag...
Demre - Myra - Kekova

Neem de kabelbaan naar de 2365 meter 
hoge Tahtalıberg
Bewonder de oude stad Phaselis
Entree en lunch inbegrepen
te reserveren vanuit Kemer,
Antalya, Belek & Side

66€

66€

55€
Kemer, Antalya,

Belek

66€
Side, Alanya

Kinderen 7-12 J.
22€

Kemer, Antalya,
Belek

33€
Side Alanya

Kinderen
0-12 J.
gratis

Kinderen
7-12 J. 66€
0-6 J. gratis

Spectaculaire natuur 
“Melas Rivier”

Vaar met een 
catamaranboot door 
bijna ongerepte wateren 
in de prachtige natuur. 
Hier wordt respect 
tegenover de natuur, 
de dierenwereld en de 
landschappen hoog in het 
vaandel gedragen.

Voor natuurliefhebber 
biedt Diana Travel als 
enige organisatie deze 
buitengewone reis aan 
(in de zomermaanden 
met zwempauze in de 
zoetwaterrivier)

Pamukkale
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Mustafa Kemal Atatürk werd als 
Mustafa met staalblauwe ogen 
geboren in mei in 1881 in Selanik, 
wat vandaag het Griekse Thessaloniki 
is, maar toen deel uitmaakte van het 
Ottomaanse Rijk. Tijdens zijn militaire 
opleiding kreeg Mustafa de bijnaam 
Kemal om hem te onderscheiden 
van de andere Mustafa’s in zijn 
klas. Mustafa had al van jongs af 
aan een sterke wil en een groot 

doorzettingsvermogen. Hij was al op jonge leeftijd 
geïnteresseerd in de politiek en via het leger kwam hij bij de 
Jonge Turken terecht, een Turkse nationalistische groepering 
die ontevreden was over de situatie in het Ottomaanse Rijk. Ze 
waren vooral ontevreden omdat sultan Abdülhamit II regeerde 
als een conservatieve dictator. De leiding bestond uit officieren, 
waaronder Mustafa  Kemal. De Jonge Turken pleegden in 1908 
een staatsgreep. Ze wilden Turkije moderniseren, het Turks 
nationalisme bevorderen en een parlementaire democratie 
in het leven roepen. Ze zetten Abdülhamit II af en vervingen 
hem door zijn broer Mehmet V, die heel weinig macht over 
hield. In de Eerste Wereldoorlog vocht Mustafa Kemal mee in 
de beroemde slag om Gallipoli (1915 -1916), die uitmondde 

Het Turkse bad of hammam, is gelegen in het hart van de bruisende 
moderne steden, een kleine onafhankelijke wereld op zich. Wie hier 
komt, gaat in een soort vrijwillige gevangenschap. Het reinigingsproces 
voor lichaam en ziel kan beginnen. Bij aankomst bent u in een 
versierde zaal, met nissen aan de zijkanten en meestal een fontein 
in het midden. In de oude hamams, is dit het meest indrukwekkende 
deel van het gebouw. Voordat  het waterritueel begint, kleedt u zich uit 
en wikkelt u zich in een Peschtemal (katoen of zijde doek). U verhuist 
nu naar een deel van de hammam, waar we zorgen voor de reiniging. 

Met een woonkamer in de Soğukluk waar er toiletten, een kiosk en een plaats is voor de mannen om te 
scheren, is het dan heet in de badkamer, Sicaklik of Hararet genoemd. Dit is een hoge toren, gevuld met 
de geur van zeep en stromend water en stoomwolken. Hier hebben de zorgen en de problemen geen 
kans. In de zachte, vochtige hitte, ontspant het lichaam goed en de zenuwen kalmeren. Ga zitten op een 
van de marmeren wastafels en begin uw lichaam van top tot teen te verwennen met warm water. U 
voelt de ontspanning door het lichaam stromen, terwijl het water rond uw lichaam vloeit. Vanwege de 
ronde gebrandschilderde ramen in het dak van de ruimte straalt het licht op “Göbek Tasi” in het midden 
van de hal.  Precies op dit stenen platform strekt u zich uit, de poriën openen door de hitte en door 
de massage met een handschoen, gemaakt van grove zijde. Ervaren handen wrijven het lichaam af en 
bevrijden het van dode huidcellen. Na het spoelen, wordt u verpakt in schuim en gereinigd met zachte 
handbewegingen. Op verzoek kunt u een lichte massage aanvragen. Hierna volgt opnieuw weken met 
warm water. Een zalige vermoeidheid vangt het lichaam en vult het ontspannings effect, dan heeft de 
aansluitende klassieke massage zijn hoogtepunt bereikt. De Spaanse schrijver Juan Goytisolo beschrijft 
de hamam als een onvoorstelbare gelukszaligheid. Hij zegt: “Eerst wordt het lichaam uit elkaar gehaald, 
weer in elkaar gezet, ingezeept van top tot teen, gespoeld, gedroogd en bevrijd van alle spanningen, 
zodat je aan het einde voelt, alsof je opnieuw bent geboren!”

Wie in hamam gaat, zal zweten!

Mustafa Kemal Atatürk, de grondlegger van het huidige Turkije

Turks Bad <<Hamam>>
Geniet in het Turkse badhuis.
Peeling met schuimmassage en 20 minuten 
oliemassage inclusief.

Turkse bad - Hamam met vispedicure
Geniet in het Turkse badhuis.
Peeling met schuimmassage, 20 minuten Aloe Vera 
massage en vispedicure inclusief.

Genieten van exclusieve pure ontspanning 
op een houten boot
* Beperkt aantal personen
* Gegarandeerde ligplaats op het zonnedek
* Handdoeken liggen voor u klaar
* Inclusief lunch en lokale dranken
* Kinderen boekbaar vanaf 16 jaar

Geniet van verschillende 
zwempauzes en laat 
u fascineren door de 

machtige panorama’s 
van de Taurusbergketens 

op de achtergrond. 

Diana CruiseBlauwe Reis 66€
All inkl.33€

Kinderen
0-12 J.
gratis

in één van de grootste overwinningen van de Turken in deze 
oorlog. De Eerste Wereldoorlog werd uiteindelijk wel verloren 
en grote delen van het Ottomaanse Rijk werden bezet door de 
Geallieerden. In 1920 kwam een groep Turkse militairen, geleid 
door Mustafa Kemal in opstand tegen zowel de sultan als de 
Geallieerden, omdat de Turken naar aanleiding van het verdrag 
van Sevres uit 1920 weinig grondgebied en zeggenschap 
overhielden. Zijn onafhankelijkheidsleger behaalde grote 
overwinningen en in 1923 werden de buitenlandse troepen 
definitief verdreven.  Op 24 juli 1923 was Turkije geheel 
onafhankelijk. In hetzelfde jaar schafte Mustafa Kemal het 
sultanaat af en stichtte hij de republiek Turkije. Tegelij- kertijd 
stelde hij de scheiding tussen geloof en staat in. Hij maakte 
van Ankara de hoofdstad, op dat moment nog een klein dorp. 
Hij werd als president nog populairder onder de Turken dan 
hij al was. Er was ook wel kritiek op hem, met name van de 
conservatieve Islamitische geestelijken die het absoluut niet 
eens waren met de invoering van de seculiere staat. De ‘Sharia’ 
of Heilige Islamitische Wet werd vervangen door burgerlijk 
recht, handels- en strafrecht gebaseerd op dit van Zwitserland, 
Italië en Duitsland. Ook hadden de etnische minderheden in 
Turkije het onder het bewind van Atatürk niet gemakkelijk 
omdat hij streefde naar een sterke Turkse, nationalistische 
staat. Atatürk voerde allerlei hervormingen door in Turkije. In 

1925 werden de fez en de tulband verboden en vervangen door 
een hoed gedragen op een westerse manier. Zo verving hij in 
1928 het Arabische alfabet door het Latijnse alfabet en voerde 
hij in 1934 vrouwenkiesrecht in. Ook bevorderde hij het volgen 
van onderwijs door vrouwen en voerde hij algemene gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen in. Door dit soort hervormingen 
liet hij zien dat hij het westen als voorbeeld nam. Hij liet ook de 
Koran in het Turks vertalen. Dit was bijzonder omdat de Koran 
tot dat moment slechts in het oud-Arabisch beschikbaar was. 
In 1934 kreeg Mustafa Kemal de eretitel ‘Atatürk’, wat Vader 
van de Turken betekent, van het Turkse parlement. Er werd ook 
bepaald dat niemand anders deze titel ooit kon krijgen. Zelfs na 
zijn dood op 10 november 1938 op 57-jarige leeftijd blijft hij 
doorleven: aanhangers tatoeëren zijn naam op hun lichaam en 
op feestdagen wordt hij hoog met foto gedragen.



Uw reisleid(st)er informeert u over kinderkortingen en vertrektijden en is u graag behulpzaam bij de reservering van excursies. De excursies worden georganiseerd door en
vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de firma DIANA TRAVEL. Uw reisorganisator wijst in deze dan ook expliciet alle aansprakelijkheid van de hand

Onder voorbehoud!
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WIST U HET?
MOET U BIJ HET BEZOEKEN VAN 
EEN MOSKEE EEN HOOFDDOEK 
DRAGEN?
Ja, daarnaast moeten ook de 
bovenarmen en benen bedekt 
zijn.

ZAL IK GELD OMWISSELEN?
Niet per se, maar bij de 
tegenwoordige wisselkoers 
komt het jullie soms ten goede. 
Toch kan men ook in bijna 
alle winkels met euro betalen. 
(Wij raden aan, indien u geld 
wisselen wil, dit te doen in de 
wisselkantoren)

HOE KOMT MEN TE WETEN 
WANNEER U VOOR DE 
TERUGVLUCHT OPGEHAALD 
WORDT EN IN WELKE TERMINAL 
U VERWACHT WORDT?
In uw infomappen die in de 
hotels liggen, vindt u ten 
laatste 1 dag voor uw terugreis 
uw ophaaltijd terug. Ook de 
terminal staat hierbij vermeld. 
Een andere manier is via de 
website:
www.dianatravel.com/info

ZAL IK NAAR 
INFORMATIEBIJEENKOMST VAN 
DE REISLEIDER GAAN?
Ja, zonder twijfel! Daar zal u 
nieuwigheden, insider tips 
en hotelinformaties te weten 
komen die uw vakantie nog 
aangenamer zullen maken. 

IS HET KRAANTJESWATER IN 
TURKIJE DRINKBAAR?
Neen, als drinkwater zal u 
het niet gebruiken. Voor 
tandenpoetsen is het water wel 
geschikt. 

KAN IK OP HET STRAND 
MONOKINI LOPEN OF LIGGEN?
Neen, aangezien Turkije een 

Kleine moeite... Grote hulp…WIST U HET?
Turks
Evet
Hayır
Günaydın
Merhaba
İyi Akşamlar
Güle Güle
Lütfen
Teşekkür Ederim
Nasılsınız?
İyi
Bakkal
Hesap Lütfen!
Postane
Eczane
…Nerede?
Ne Kadar?
Bira
Süt
Su
Soda
Ekmek
Şeker
Tuz
Bir
İki
Üç
Dört
Beş
Altı
Yedi
Sekiz
Dokuz
On
Elli
Yüz

Nederlands
 Ja
Nee
Goede morgen
Hallo
Goede avond
Tot ziens
Aub
Danku
Hoe gaat het met u?
Goed
Supermarkt
De rekening aub
Postkantoor
Apotheek
Waar is dat?
Hoeveel kost het?
Bier
Melk
Water
Water – Bruis
Brood
Suiker
Zout
Één
Twee 
Drie 
Vier 
Vijf 
Zes
Zeven
Acht
Negen
Tien 
Vijftig
Honderd

Uitspraak
Ewet
Ha ir
Güneidin
Merhaba
İi Akschamlar
Güle Güle
Lütfen
Teschekür Ederim
Nasilsinis?
İi
Bakkal
Hessap Lütfen!
Postane
Esane
Nerede?
Ne Kadar?
Bira
Süt
Su
Soda
Eckmeck
Schecker
Tuss
Bir
İki
Ütsch
Dört
Besch
Alti
Jedi
Sekis
Dokus
On
Elli
Yüs

Islamitisch land is naakt zonnen 
ten strengste verboden. Men zal 
dit uit respect vermijden.

KAN IK GOEDKOOP MIJN 
DIERBAREN OP HET 
THUISFRONT TELEFONISCH 
BEREIKEN?
Ja, er zijn verschillende 
mogelijkheden voorhanden om 
een telefoontje te plegen. Vanuit 
het hotel is bellen best duur.

KAN IK IN TURKIJE GOEDKOOP 
MEDICATIE AANKOPEN?
Ja, medicatie is in Turkije een 
pak goedkoper. Toch hebben zij 
net dezelfde kwaliteit. Let echter 
wel op de hoeveelheid die u kan 
meenemen (controleer hiervoor 
uw infomappen in het hotel)

IS HET DE MOEITE WAARD 
EXCURSIES TE BOEKEN?
Ja, zonder enige twijfel. Men 
kan haast niet geloven welke 
schoonheden Turkije u te 
bieden heeft. Van antieke 
steden, bootvaarten langs 
wondermooie baaien, land en 
bevolking, plezier en avontuur. 
Voor iedereen is er iets in het 
gamma aanwezig. Wees echter 
wel voorzichtig bij wie u koopt. 
De straatverkopers zien er op het 
eerste stuk een pak gunstiger 
en goedkoper uit, achteraf 
komt meestal wel de aap uit de 
mouw. Weet dat enkel bij uw 
agentschap er een compleet 
gedekte zekerheid naar Belgisch-
Nederlandse standaarden 
gegarandeerd wordt. Zet u 
daarom met uw reisleiding in 
verbinding.

KAN MEN BIJ HET AANKOPEN 
HANDEL DRIJVEN?
Ja, maar enkel op de markten, 
bazaars en in de winkeltjes in 
de buurt van uw hotel. Hierbij 

zal u veel plezier beleven. 
In moderne winkelcentra 
of boetieks in de stad in 
onderhandelen niet mogelijk.

LOONT HET DE MOEITE IN 
TURKIJE EEN BRIL TE LATEN 
MAKEN?
Ja! Leesbrillen, zonnebrillen 
en vooral brillen op sterkte 
zijn hier tot 40% goedkoper als 
thuis. Deze brillen worden ook 
binnen de 3 dagen geleverd. 

KAN IK HIER ZONDER 
GEVAAR EEN AUTO HUREN 
EN HET VAKANTIEGEBIED OP 
EIGEN HOUTJE EN TEMPO 
VERKENNEN?
Ja, maar pas toch op bij wie u 
die auto huurt. Hiervoor spreekt 
u het best uw reisleiding aan. 
Hij of zij zal u hierover graag 
raad geven en ook enkele tips 
i.v.m. reisroutes klaar hebben. 
(rijbewijs moet u bij zich 
hebben)

ZIJN ER BIJZONDERHEDEN 
EN KINDVRIENDELIJKE 
MOGELIJKHEDEN VOOR 
KINDEREN BUITEN DE 
HOTELTERREINEN?
Ja ook kinderen zullen kunnen 
ontdekken en leren in welk land 
zij hun vakantie doorbrengen. 
Van aquaparken, aquarium 
tot piratenboot, verschillende 
mogelijkheden worden door 
ons aangeboden. Spreek erover 
met uw reisleiding.

IS HET VERBODEN BUITEN DE 
HOTELS ALCOHOL TE DRINKEN?
Neen, nationale drank RAKI 
moet u ongetwijfeld eens 
proberen. Ook is Turkije bekend 
voor zijn goede kwaliteitsvolle 
wijnen. Op zijn best in 
combinatie met een stukje kaas. 
Een culinaire beleving. 

DOUBLE IMPACT QUAD RAFTING BUGGY RAFTING
Een onvergetelijke beleving.
Ontdek een andere kant van Turkije.
Combineer natuur & avontuur ver weg van 
de hoofdstraat. Met de quad doorheen de 
prachtlandschappen van het Taurusgebergte.
Een raftingtour van 14km op de Köprülürivier.
Middageten inclusief. Boekbaar vanaf 17jaar.
Bandana geschenk.

Rijdt met de Buggy doorheen het majestueuze 
Taurusgebergte.
Onderneem een raftingtocht op de Köprülürivier.
Doorheen rivierbeddingen en opspattende modder, 
door groene bossen en diepe dalen.
Combineer op deze dag natuur met raftingplezier.
Lunch inclusief.
Boekbaar vanaf 17jaar.
Veiligheidsbril en bandana als geschenk.

Voormiddags/ Namiddags  off-road met een 
geklimatiseerde  Chevrolet Suburban,Cherokee Jeep 
naar het Nationaal Park Beşkonak.
Haast je niet, genieten is het motto, als je de natuur  met 
de jeeps doorkruist. In de middag mag u veel plezier  en 
veel actie verwachten bij de wild water rafting. 
U gaat met de bus weer  naar het hotel terug, waar u 
verden van deze dag kunt genieten. 
Inclusief lunch kinderen boekbaar vanaf 7 jaar
(chauffeurs dienen min. 4 jaar in bezit  van een
rijbewijs te zijn. Rijden is mogelijk vanaf 21 jaar)



Wij, het bedrijf Diana Travel en 
alle hun medewerkers heten u van 
harte welkom. Ons bedrijf bestaat 
al meer dan 40 jaar en heeft zeer 
succesvolle jaren achter de rug. In 
2013 verwelkomde Diana Travel 
meer dan 1,2 miljoen gasten van 
uiteenlopende nationaliteiten en 
dit jaar worden er ongeveer 1,7 
miljoen gasten verwacht.Naast de 
reeds bestaande samenwerking 
met Thomas Cook, Neckermann, 

Het was een genoegen de EXPO hier in 
Antalya gehad te hebben. Het heeft allen fier 
gemaakt. We moeten toch eerlijk toegeven 
dat de Turken er in geslaagd zijn iets moois op 
poten te zetten op een enorm korte periode. 
Net voor de opening zelfs moesten er nog 
bruggen, tramsporen, beplantingen en straten 
aangelegd worden. Maar het is hen gelukt.
De expotoren met zijn 114 meter hoogte 
is reeds van in het vliegtuig te zien. Vanuit 
bijna alle hotels in Kundu kan u deze toren 
ook ‘s avonds en ‘s nachts mooi verlicht 
bewonderen. Elke avond was daar vorig jaar 
zelfs vuurwerk bij met bijpassende muziek en 
lichtshow. Bewoners en toeristen konden er 
genieten van prachtige concerten: Elton John 
bijvoorbeeld die 1,5 uur zonder pauze de ene 
hit na de andere speelde.

Simply Red waar we 2uur lange extra 
op hebben moeten wachten vanwege 
hevige onweersbuien. Enrique Iglesias, 
Ricky Martin, Status Quo en zovele andere 
hebben alles gegeven op het podium. Ook de 
Turkse concerten, die bijna steeds kosteloos 

Vakantie is de mooiste tijd van 
het jaar! Vakantie is genieten, 
maar het zou kunnen dat u 
plots opkomende tandpijn 
krijgt, maagklachten hebt, 
... en deze ongemakken 
verstoren het plezier. Indien u 
gezondheidsproblemen hebt, 
gelieve dan de klantendienst 
te contacteren of contacteer
(0090) 0242 340 40 60
De Turkse artsen en tandartsen 
zijn zeker te vertrouwen. De 
opleiding van artsen voldoet 
aan de Europese maatstaven. 
In Turkije zijn er zowel privé- 
als staatsziekenhuizen. In de 
staatsziekenhuizen zijn er lange 
wachttijden en wordt er alleen 
Turks gesproken, daarom is 
het aan te raden om naar een 
privéziekenhuis te gaan waar 
naast het Turks ook Engels, 
of zelfs Frans en Nederlands 
gesproken wordt. Ingeval van 
dagopname, betaalt u meestal 
hier ter plaatse en bij terugkeer 
geeft u de factuur af aan uw 
verzekeraar of ziekenfonds en 
krijgt u het betaalde bedrag of 
een gedeelte ervan terug. Bij 
een ziekenhuisopname regelt 
het ziekenhuis ter plaatse 
alles rechtstreeks met uw 
verzekeraar of ziekenfonds.
Naast de deskundigheid 
van de artsen, zijn ook wij hier 
om u bij te staan.

Pegase, Aquatour, Jet tours en 
Bucher Last Minute behoort nu ook 
Öger Tours tot de familie. Al onze 
medewerkers staan klaar om u met 
raad en daad bij te staan en om 
uw verblijf zo aangenaam mogelijk 
te maken.Het bedrijf Diana Travel 
heeft naast een boekhoudkundige 
afdeling, ook een transferafdeling, 
een reservatie-afdeling, een 
excursie-afdeling,  ... maar voor 
u, beste gast, is het belangrijkste 
natuurlijk de klantendienst. De 
rol van de klantendienst begint 
reeds bij uw aankomst op de 
luchthaven in Turkije waar u door 
ons reisleidingsteam hartelijk 
ontvangen wordt. Daarnaast 
ontmoet u de verschillende 
reisleid(st)ers in uw hotel tijdens de 
informatiebijeenkomst en tijdens de 

aangeboden werden, waren een groot 
succes. Tot 32.000 toeschouwers vierden 
onder de sterrenhemel. Een geweldige 
atmosfeer! Ik wist niet waar eerste te kijken, 
of welke show eerst te volgen. Steltenlopers, 
mascottes, vuurspuwers, clowns, ... alles 
was aanwezig. De aangelegde beplantingen 
van exotische planten en bomen, en niet 
te vergeten de dierenfiguren en menselijke 
sculpturen die in de planten verwerkt 
waren, zullen iedere bezoeker nog lang 
bijblijven. Ook voor kinderen was de EXPO 
een onvergetelijke ervaring. Ze konden er 
met plezier iets leren.

Jammer genoeg zijn de 
openingsdagen van de EXPO ten einde 
gekomen. Afgesloten en gevierd hebben 
wij met het concert van Tarkan (Turkse 
superster). Het was een mooie tijd. Dankuwel 
EXPO, dankuwel alle medewerkers en 
helpers die deze fantastische en leerrijke 
ervaringen mogelijk gemaakt hebben.  

bezoektijden. Naast de actieve 
rol van het reisleidingteam, is 
er ook het service center dat 
u 24u per dag en dit 7 dagen 
per week te woord staat. De 
jarenlange ervaring van de 
klantendienst is van onschatbare 
waarde, maar naast kennis, 
wordt er ook zeer groot belang 
gehecht aan behulpzaamheid 
en vriendelijkheid. Wij staan u 
op elk gewenst moment bij met 
hulp en advies en deze woorden 
worden ook werkelijk in daden 
omgezet. Ons motto ‘I Prefer 
Diana Travel’ ...’Ik verkies Diana 
Travel’! is een inspirerende 
slagzin die ons plezier en kracht 
geeft. 

Zeynep YAMAN
Head of Costumer Service

Diana Travel, een firma met 40 jaar ervaring...

EXPO ANTALYA EEN TERUGBLIK

Laatste
Pagina

Medische 
Hulp

DİCKMAN ANADOLU
PRIVÉ TRANSFER
We hebben begrepen dat ...
de echte feel-good vakantie
met een ontspannende
transfer naar de luchthaven
eindigt. Boek voor uzelf 
en uw dierbaren, of 
tesamen met uw nieuwe 
vakantievrienden een
privé-transfer van uw
hotel naar de luchthaven
om zo uw vakantie 
gemoedelijk af te ronden.

Fabriek’s prijzen!
Outlet Centrum!

• Lieve gasten:
• Een moderne textielmarkt (3500 m2)
• Betaling ook mogelijk met een creditcard
• Dames-, heren- en kinder afdeling
• Geen koopdwang
• Maak alstublieft een afspraak bij uw 

reisleid(st)er

İmtiyaz Sahibi: Batıkan BOYACI 
www.evrekatasarım.com
Tel: 0532 447 77 45
Baskı Yeri: İhlas Matbaacılık
Antalya - Tel: 0242 340 50 40

35€
vanaf


