TOURS & TIPS
	Blijf de kustweg volgen, langs Bozyazi en
Aydincik. De totale afstand van Anamur naar
Silifke is ongeveer 125 kilometer en ’t is
natuurlijk onzin om maar door te jakkeren.
Sla onderweg wat eten in (bij voorkeur al in
Anamur) en ga lekker ergens picknicken op
een van de rustige stranden.

OP PAD MET
PIRATEN EN
KRUISVAARDERS

	De kleine, charmante stad Silifke ligt iets
landinwaarts aan de oever van de Göksu-rivier.
Een aardige excursie in Silifke is de klim naar
het grote Byzantijnse kasteel op de heuvel.
Van dat kasteel is trouwens niet veel over,
’t is flink klauteren over de steenhopen
(en nog oppassen dat je geen enkels verzwikt)
maar het uitzicht over de stad is prachtig.
Tip: drink aan het eind van de middag op
een terras een glas Ayran, een koude en
verfrissende drank op basis van yoghurt.
Helpt geweldig tegen de dorst!

ALANYA
Slechts weinig mensen nemen de moeite de oostelijke middellandse zeekust van Turkije
te verkennen. Onbegrijpelijk! Het kustgebied tussen Alanya en de Syrische grens is zeer de
moeite waard, niet alleen als het gaat om natuurschoon (met name de kust tussen Alanya
en Silifke is fenomenaal mooi) maar er zijn ook een aantal bijzondere cultuurschatten te
vinden. Dit gebied is nog extra aantrekkelijk doordat het minder toeristisch is dan de kust
in de buurt van bijvoorbeeld Antalya. Het ‘oorspronkelijke’ Turkije is er daardoor veel
beter bewaard gebleven.

Tijdens deze route verken je het eerste gedeelte
van deze oostelijke kuststrook, van Alanya tot
aan Silifke, met een totale lengte van ruim 250
kilometer. In vroeger tijden was dit een
gevaarlijk gebied. De besloten baaien en steile
beboste kliffen vormden ideale schuilplaatsen
voor de piraten en bandieten die de kust
afstroopten. Maar niet alleen piraten voelden
zich hier thuis. Romeinen bouwden hier hun
steden, kruisvaarders sloegen onderweg hun
bivak op en de koningen van Cyprus bouwden
her en der een fort. Langs deze kust vind je dan
ook volop kastelen en Romeinse opgravingen.
De terugweg voert binnendoor, over slinger
wegen door het Taurusgebergte, langs kleine
dorpjes, waar in de berm de sinaasappels uit
de boom vallen en er af en toe een vriendelijk
oud vrouwtje langs komt wandelen, met een
koe aan een touwtje. Hoogtepunten tijdens
deze route zijn onder meer het kruisvaarders
kasteel in Anamur en de indrukwekkende
restanten van de Romeinse stad Olba, bij
Silifke.

DE ROUTE (514 KILOMETER)
	Verlaat Alanya over de D400 en rij snel voorbij
de laatste resorts en hotels, want pas dan zie
je hoe mooi deze kustweg eigenlijk is, met
links het Taurusgebergte en rechts het diepblauwe water van de Middellandse Zee. Na
ongeveer 47 kilometer kom je aan in Gazipaşa,
een stadje met ongeveer vijftienduizend
inwoners, waar je in elk geval even moet
stoppen bij het uitkijkpunt. Direct voorbij
Gazipaşa ligt rechts van de weg, bereikbaar

	Vanuit Silifke neem je de weg naar Kirobas,
na zeventien kilometer volgt rechts de afslag
naar Olba, een van de mooiste en grootste
Romeinse opgravingen in de regio. Langs
de slingerweg ernaar toe (ongeveer 10
kilometer) staan al veel tombes en in Olba
zelf vind je onder meer een indrukwekkende
Tempel van Zeus, waar nog dertig pilaren van
overeind staan, een Grieks theater en twee
stadspoorten. De ruïnestad liggen prachtig
in het landschap, omringd door appel- en
vijgenboomgaarden. Met een beetje geluk
heb je de ruïnes vrijwel voor jezelf.
	De route voert nu verder landinwaarts via het
Taurusgebergte terug naar Alanya. Rij vanuit
Olba de tien kilometer terug naar de
hoofdweg en sla rechtsaf, richting Kirobasi.

via kleine zijweggetjes (volg de bruine borden)
een viertal kleine opgravingen: Selinuss,
Cestrus, Nephelis en Graum.
	Tip: negen kilometer voorbij Gazipaşa bevindt
zich de pas recent ontdekte grot Yalan Dünya
Maharasi, die met een lengte van vierhonderd
meter een indrukwekkend schouwspel biedt
van stalagtieten en stalagmieten. Niet missen!
	Blijf de D400 volgen (naar believen stoppen
bij een fotogenieke kleine baai) tot aan
Anamur, de teller staat dan op ongeveer
110 kilometer. Bezoek, even voorbij Anamur,
in elk geval het kasteel van de kruisvaarders,
Mamure Kalesi, dat alom bekend staat als
het mooiste en best bewaard gebleven
Middeleeuwse kasteel van de Turkse zuidkust.
Het staat met zijn voeten in het water en het
was het laatste bolwerk van de koningen van
Cyprus. Even zwaaien naar de overkant, want
het eiland Cyprus ligt hier ‘maar’ 65 kilometer
vandaan.

Tip: Neem een verrekijker mee en hou de
rotsen in de gaten, want er leeft hier een
kleine kolonie monniksrobben.

TOURS & TIPS
ALANYA
Blijf de weg volgen tot je na zo’n 85 kilometer
via Cömelek in Mut uitkomt. Sla in Mut
rechtsaf op de D715 richting Karaman,
maar ga na een kilometer weer links richting
Ermenek. Even voorbij Guneyyurt sla je
linksaf naar Tepebaşi en Sariveliler.
Tip: Plan minimaal vijf uur in voor de ongeveer
270 kilometer door het Taurusgebergte!
De afstand tussen Ermenek en Sariveliler
is bijvoorbeeld slechts 29 kilometer, maar
op dit kronkelweggetje zul je gemiddeld
niet harder rijden dan 25 kilometer per uur.
	Vanaf Sariveliler gaat het in een rechte lijn
van zo’n 85 kilometer bergafwaarts richting
zee. Bij het water aangekomen stuur je je
huurauto rechtsaf naar Alanya, vijftien
kilometer verderop, waar de obers net een
tafeltje voor je vrij hebben: welkom terug!

REISDUUR
Deze route kun je in twee dagen rijden, met een
overnachting in Silifke. Verlenging is natuurlijk
mogelijk: wie de hele oostkust tot aan de
Syrische grens wil verkennen, trekt daar
minstens vijf dagen voor uit. De route bekorten
tot één dag kan trouwens ook: sla dan al in
Anamur linksaf naar Ermenek en Guneyyurt
en volg de route terug naar Alanya vanaf daar.
Nog eenvoudiger: volg de kust een paar uur in
de ochtend en rij eind van de middag dezelfde
route terug – de omgeving is mooi genoeg om
er twee keer van te willen genieten!

AUTORIJDEN
Autorijden in dit deel van Turkije is goed te
doen. In het Taurusgebergte moet je alleen in
de winter soms rekening houden met sneeuw
op smallere wegen. De kronkelige kustwegen
en haarspeldbochten in de bergen vergen
concentratie, maar de wegen zijn redelijk goed
onderhouden en de bewegwijzering is op de
meeste plekken goed in orde. Zorg voor een
volle tank en een goede wegenkaart, de
huurauto van Sunny Cars doet de rest!

LINKS
www.welkominturkije.nl
http://alanya.startpagina.nl
www.turkije-gids.nl
www.turkeytravelplanner.com
www.turkijegids.nl

