
TOURS & TIPS

BODRUM

ROMEINSE  
RUÏNES EN 
WERELD- 
WONDEREN

Het ‘Saint-Tropez van Turkije’ was aanvankelijk 
vooral in trek bij Turkse jetsetters, maar 
inmiddels heeft de halve wereld het vakantie- 
stadje Bodrum omarmd. De 20.000 inwoners 
verstouwen ieder jaar een half miljoen toeristen. 
Alleen ben je dus allerminst, maar dat valt je 
collega-vakantievierders niet kwalijk te nemen 
– Bodrum is prachtig. Alle dagen zonneschijn, 
bountystrandjes, visrestaurants om je vingers 
bij af te likken, shoppen tot middernacht, een 
uitbundig nachtleven en... ruim drieduizend 
jaar geschiedenis.

Halicarnassus heette het hier ooit – in de Griekse 
Oudheid een welvarende havenplaats, later de 
hoofdstad van het rijk Carië van de Perzische 
satraap (onderkoning) Mausolus. Het mausoleum 
dat voor hem werd gebouwd, is een van de 
Zeven Wereldwonderen, maar nu resteert alleen 
het fundament. Beter bewaard is het magnifieke 
middeleeuwse Kasteel van Sint Petrus, gebouwd 
door Maltezer ridders en versterkt met marmer 
van het mausoleum. In de vissershaven vechten 
petieterige plezierbootjes met megalomane 
megajachten om een ligplaats.

Dat is nog maar het begin, want buiten de stad 
strekt zich een prachtig schiereiland uit met 

pittoreske dorpjes en fijne zandstranden. Met 
een comfortabele huurauto van Sunny Cars rijd 
je door het bergachtige achterland en langs de 
ruige rotskust, waar de geschiedenis je ook al 
om de oren waait. Zoals in Efes, nóg een van de 
Zeven Wereldwonderen.

DE ROUTE  
(610 KILOMETER)

  De lange rit begint rustig met een rondje over 
het schilderachtige schiereiland van Bodrum, 
bezaaid met leuke dorpjes en stille baaien. 
Verlaat Bodrum aan de westkant en rijd via 

Bodrum, het vroegere Halicarnassus, is een plaatje. Het populaire vakantiestadje ligt op 
een pittoresk schiereiland in een beschutte baai van de staalblauwe Egeïsche Zee, met 
uitzicht op het Griekse eiland Kos. Een prima uitvalsbasis voor deze prachtige autoroute, 
die je via de rotsachtige kust vol Romeinse ruïnes letterlijk van wereldwonder naar  
wereldwonder voert.

de levendige vakantiedorpen Gümbet naar 
Bitez naar Ortakent met het langste zand- 
strand van het schiereiland. Verder naar 
Gümüslük, het vroegere Myndos, langs de 
noordkust naar Yalikavak met zijn witgewassen 
huisjes, en via de vissersdorpjes Türkbükü en 
Gölköy richting de baai van Torba, ten noorden 
van Bodrum. Daar rijd je het schiereiland af. 
Tip: in de pittoreske haven van Gümüslük 
geniet je op een terrasje met een Efes-biertje 
of Turks wijntje van een puik uitzicht.

  Over de D330 langs de kust en het vliegveld 
naar Milas. Van alle heiligdommen die in de 
oudheid werden gebouwd in Mylasa, zoals de 
stad toen heette, is weinig over. Laat de stad 
links liggen en draai de D525 op, om alweer 
snel af te slaan. Kronkel bergop over de 
‘Heilige Straat’ en je komt bij de restanten 
van de Zeustempel van Labranda, een 
heiligdom uit de tijd van de eerdergenoemde 
satraap Mausolus. Hoog in de bergen is de 
stilte hoorbaar, geurt het naar heilige 
pijnbomen en heb je een prachtpanorama 
van de vallei. 

  Terug op de D525 sla je voorbij Çamiçi af 
richting Kapikiri. Over de oever van het 
Bafameer stuur je je huurauto door een vallei 
vol vijgen- en olijfbomen naar de ruïnes van 
Herakleia, dat een drukke havenstad was 
toen het meer nog verbonden was met de 
Egeïsche Zee. Mausolus bouwde hier een 
complete heilige stad die de Byzantijnen later 
bombardeerden tot bisschopsstad. De 
Carische restanten zijn imposant en de 
Byzantijnse kloosters bleven goed bewaard. 
Tip: vanuit Kapikiri kun je een boottochtje 
maken over het Bafameer, met tussenstop bij 
een klein eilandje om te zwemmen en een 
lunch van verse visjes aan boord.

  Opnieuw terug op de D525, om alweer snel af 
te slaan. Over de kustweg zigzag je langs nog 
drie archeologische toeristentrekkers van 
jewelste: achtereenvolgens Didyma, Milete 
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en Priene – niet de beroemdste, wel de 
grootste antieke heiligdommen uit de 
oudheid. In de Apollotempel van Didyma 
huisde op dat van Delfi na het belangrijkste 
orakel ter wereld, in Milete ligt bij de 
monding van de Meander een Romeins 
anfitheater waar je mond van openvalt, en 
Priene is fascinerend omdat het de eerste 
stad in de wereldgeschiedenis was met een 
kaarsrecht stratenpatroon. De Athenetempel, 
in de 4e eeuw voor Christus gebouwd door 
Alexander de Grote, wordt beschouwd als 
pronkstuk van Ionische architectuur. 
Desgewenst maak je vóór Priëte nog een 
tussenstop in het natuurreservaat op 
schiereiland Dilek, een paradijs met wilde 
paarden en de zeldzame Anatolische cheeta, 
plus uitzicht op het Griekse eiland Samos.

  Via de D525 gaat het verder via Söke naar het 
populaire badplaatsje Kusadasi. Prima plek 
om te overnachten, zodat je de volgende 
ochtend fris en fruitig het hoogtepunt van 
deze autoroute tegemoet kunt: de ruïnestad 
Efeze – beter bekend als het grootste 
openluchtmuseum van het Romeinse Rijk ter 
wereld. Al in de oudheid telde deze stad maar 
liefst 200.000 inwoners, in de 1e eeuw was 
het een belangrijk bolwerk van het 
christendom en alle pracht en praal is 
opmerkelijk goed bewaard gebleven. Het 
Odeon, de Herculespoort, de Staatsagora, 
talloze tempels en vooral de Bibliotheek van 
Celsus; allemaal niet te missen en 
meeslepend mooi. 
Tip: vanuit Kusadasi kun je een dagtochtje 
maken naar het Griekse eiland Samos; de 
overtocht per snelle draagvleugelboot duurt 
ongeveer drie kwartier. 

  Maak een laatste ommetje voor het mooie 
bergdorp Sirince bij Selçuk, en stuur je 
huurauto via de D550 en D330 terug naar 
Bodrum.

REISDUUR

Trek voor deze autoroute vier dagen uit – alleen 
al voor Efeze heb je een volle dag nodig. 
Benzine en puf over, plus een paar dagen  
extra tijd? Dan kun je deze route verlengen: 
noordwaarts tot Cesme en Izmir, oostwaarts  
tot Pamukkale of zuidwaarts tot Marmaris  
en Datça.

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 relatief 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
  www.bodrum-info.org
  www.turkije-toerisme.nl
  www.turkijegids.nl
  www.turkeytravelplanner.com


