
TOURS & TIPS

ANTALYA

BIJ SINTERKLAAS 
AAN DE  
TURQUOISE KUST

In het zonovergoten Antalya kún je twee weken 
lang in een all-inclusive resort met cocktails van 
het huis onderuit op een strandbed. Maar voor 
de avontuurlijker ingestelde toerist biedt dit 
deel van de Turkse Rivièra volop vertier. 

Sinds de 2e eeuw, toen de stad werd gesticht 
door de koning van Pergamon, kwamen ze 
allemaal voorbij: de Romeinen, Byzantijnen, 
Seltsjoeken en Osmanen, en nu komen 
toeristen koekeloeren wat voor imposante 
bouwsels die volkeren nalieten. Zoals de citadel 
van Kaleiçi, de knap gerestaureerde oude 
binnenstad, of de 13e-eeuwse moskee met z’n 
karakteristieke gekartelde minaret, het symbool 
van de stad. Bij zonsondergang flaneer je langs 
de meest pittoreske haven van Turkije en 
daarna is het smullen van verse visjes. 

Dan lonkt het achterland met torenhoge 
bergen, sprookjesachtige meren, fiere 
watervallen, immense ravijnen, middeleeuwse 
forten en ruïnes ouder dan de weg naar Rome. 
Voor de twee onbetwiste hoogtepunten hoef je 
niet ver: een haarspeldweg van Antalya 
verwijderd staat op duizend meter hoogte 
Termessos, de antieke stad die zelfs Alexander 
de Grote niet aandurfde, en iets verder vind je 
de oud-Griekse stad Olympos. 

Die hoogtepunten en meer moois zijn 
aaneengeregen in deze autoroute. Voordat  
je de majestueuze bergen induikt, rijd je met 
een comfortabele huurauto van Sunny Cars  
van panoramapunt naar panoramapunt langs 
de feërieke Turquoise Kust.

DE ROUTE  
(464 KILOMETER)

  Rijd Antalya uit via de D400, de weg die door 
de bergen langs de kust naar het zuiden 
voert. Desgewenst maak je een tussenstop  
in het vakantiestadje Kemer, beter rijd je door 
naar het zeven kilometer verderop gelegen 
Phaselis. De antieke stad werd gesticht in  
de 6e eeuw voor Christus en ligt op een 
schilderachtig schiereiland aan drie baaien. 
De bijnaam ‘Driehavenstad’ dankt de stad 
daaraan – ooit deed elke baai dienst als 
haven. Alexander de Grote en Hadrianus 
kwamen langs en onder de Romeinen was  
dit een strategische havenstad, wat te zien is 
aan de mooie restanten van een aquaduct, 
twee aforas, twee Romeinse baden en een 
anfitheater.

  Terug op de hoofdweg rijd je 16 kilometer 
door tot de afslag naar Cirali, een gehucht  
dat aan het massatoerisme is ontsnapt, met 
een prachtig stil strand, waar je met een 
beetje geluk dikkopschildpadden ziet nesten 
en dolfijnen in de zee ziet spartelen. Puike 
plek voor een picknick. Een vallei verderop 
ligt, alweer op een schiereiland aan zee, de 
klassiek-Griekse stad Olympos. Of wat er van 
over is; in de resten is nog net een tempel-
poort te herkennen, verder zijn het vooral 
stapels stenen – maar wel mooi ruim twee 
millennia oud. Olympos is een romantische, 

Antalya is prachtig en dus terecht druk. Maar langs de Turquoise Kust wordt het al 
snel stiller. Klassiek-Griekse nederzettingen, Romeinse ruïnes en in de tijd bevroren 
bergdorpen zijn er te bewonderen – plus de woonplaats van Sint Nicolaas.

panoramische prachtplek, maar dan heb je  
de chimarea nog niet gezien; het mythische 
eeuwige vuur dat hier al brandt sinds de 
Oudheid.

  Vervolg de smalle kustweg naar het zuiden, 
zodat je bij Kumlica weer terugkomt op de 
hoofdweg. Voorbij Finike sla je bij Kale af  
naar Myra, ooit de hoofdstad van het  
Lycische Rijk en bij ons vooral bekend als de 
woonplaats van Sinterklaas. Hij wordt voor 
herdacht met een standbeeld en in zijn eigen 
basiliek is de sarcofaag te zien, met daarin 
enkele van de beenderen van Sint Nicolaas. 
Indrukwekkender zijn de twee Lycische 
dodensteden – een verzameling goed 
bewaard gebleven, uit de rotsen gehouwen 
graftempels.

  Het stuk tussen Kale en Kas geldt als het 
mooiste stuk van de Turquoise Kust. Ga 
gerust van de hoofdweg af, want verdwalen 
kan hier geen kwaad; zigzag met veel 
panoramische pauzes langs Lycische, 
Byzantijnse en Romeinse ruïnes of maak 
vanuit Demre of Kas een boottochtje.

  Over de D400 rijd je door naar de populaire 
toeristenstad Fethiye, een prima 
pleisterplaats voor lunch of diner. Daarna 
gaat het immer landinwaarts, dwars door de 
bergen in noordoostelijke richting over de 
D350. Het is een lange ruk van 160 kilometer 
zonder noemenswaardige stopplaatsen, maar 
hoe verder je komt, des te hoger je kronkelt 
en des te panoramischer de weg wordt. Het 
laatste stuk, vanaf Korkuteli, is 40 kilometer 
lang zigzaggend genieten geblazen, totdat je 
afslaat naar Termessos. Ben je eenmaal hier 
aangekomen, dan mag je trots zijn; zelfs 
Alexander de Grote durfde de op duizend 
meter hoogte gelegen stad niet aan te vallen, 
vanwege de moeilijke bereikbaarheid en 
strategische ligging. Te zien zijn de ruïnes van 
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tempels voor Artemis, Hadrianus en Zeus,  
een gymnasium, een grote necropolis,  
stads muren en een anfitheater voor 
vierduizend toeschouwers. Na zonsonder-
gang stuur je je huurauto terug naar  
Antalya.

REISDUUR

Deze route kan in een dag, maar dan met 
minder stops als beschreven. Liever trek je er 
twee tot drie dagen voor uit, dan kun je 
vrienden maken met de lokale bevolking, 
lunchen in een stil dorpje of zonnebakken op 
een bekoorlijk bountystrandje naar keuze.

AUTORIJDEN

Autorijden in dit deel van Turkije is goed te 
doen. De kronkelkust en ontelbare haarspelden 
in de bergen vergen concentratie, maar de 
wegen zijn redelijk goed onderhouden en de 
bewegwijzering is in orde. Zorg voor een volle 
tank en een goede wegenkaart, dan doet je 
huurauto van Sunny Cars de rest!

LINKS

  www.welkominturkije.nl
  http://antalya.startpagina.nl
  www.turkije-toerisme.nl
  www.turkijegids.nl
  www.turkeytravelplanner.com


