TOURS & TIPS
	Of je rijdt meteen door naar de volgende
stop: de antieke stad Kaunos. Na Marmaris
blijf je daartoe de D400 volgen richting
Dalaman, en voorbij Koycegiz sla je af naar
Dalyan. Daar liggen bootjes klaar die je voor
een habbekrats overvaren naar Kaunos – ooit
een welvarende havenstad, nu beroemd om
de uit de rotsen gehouwen koningsgraven.
Een anfitheater met zeezicht, een Byzantijnse
kerk en een badhuis zijn andere bezienswaardige restanten in deze acropolis. Dalyan
is een puike plek om te blijven plakken;
hiervandaan zijn talloze excursies te maken,
onder meer per boot door de spectaculaire
rivierdelta of naar het ‘schildpaddeneiland’
met een beschermd strand vol bedreigde
dikkopschildpadden.

CLEOPATRA’S
STRAND TOT
KATOENKASTEEL

MARMARIS
Marmaris is een razend populair vakantiestadje aan de Lycische Kust, waar de
geschiedenis tussen de rotsen doorwaait. Niets mis met zonnebakken op het
bountystrand, maar na een paar dagen relaxen trek je er natuurlijk opuit. Cultuursnuiven kan met deze kant-en-klare autoroute van hoogtepunt naar hoogtepunt.

Het klinkt als de plaatsnaam uit een sprookjesboek – en precies zo ziet Marmaris er ook uit.
’s Winters een lodderig vissersdorp, maar
’s zomers bruist het rond de pittoreske baai vol
vissersbootjes. De boulevard rond de haven is
een lang lint van terrassen, waar de visjes zo vers
op tafel komen dat ze net niet meer spartelen,
en het vroeg-middeleeuwse Ottomaanse
kasteel is een niet te missen must. Maar bovenal
is Marmaris een puike uitvalsbasis voor
uitstapjes.
Een van de populairste dagtochten voert vanuit
Marmaris naar Sedir Adasi, ‘het eiland van
Cleopatra’. Volgens de overlevering werd
Cleopatra ooit naar dit eiland verbannen, maar
het beviel haar niet dat er geen strand was.
Daarom liet ze schepen vol Saharazand
overvaren, zodat het eilandje nu beschikt over
het mooiste strand van Turkije. Wetenschappelijk
onderzoek heeft aangetoond dat het zand
hier precies hetzelfde is als in de Sahara, maar
niemand weet of de legende waar is. Dat stoort
de toeristen niet om een souvenir mee naar huis
te nemen; ondanks dat het streng verboden is,
scheppen ze tassen, zakjes en flessen vol met
‘Cleopatra-zand’.
Maar er is meer. Veerboten varen op en neer
naar het naburige Griekse eiland Rhodos,

Marmaris is het beste vertrekpunt voor een
Blauwe Cruise over de azuren zee langs de
schilderachtige baaien van de Lycische kust,
en met een huurauto van Sunny Cars trek je
eropuit naar betoverende oud-Griekse
spooksteden, Romeinse ruïnes en het
‘Katoenkasteel’; een kuuroord zó kek dat het
op de UNESCO-Werelderfgoedlijst staat.

DE ROUTE
(920 KILOMETER)
	Eerst een rondje schiereiland voor een portie
indrukwekkende geschiedenis. Vanuit
Marmaris volg je de D400 richting Datca.
Eventueel maak je een tussenstop in deze
populaire toeristenplaats voor een laat
ontbijt of vroege lunch, voordat je doorrijdt
naar het hoogtepunt van het schiereiland:
Knidos, een van de belangrijkste oud-Griekse
steden van het huidige Turkije. In 334 v.Chr.
werd de stad ingenomen door Alexander de
Grote, nu herinneren de tempels, anfitheaters
en andere Griekse en Romeinse restanten
aan de bloeitijd van deze ‘stad gebouwd voor
de allermooiste godin (Aphrodite) op het
allermooiste schiereiland’.
	Na je bezoek aan Knidos rijd je over dezelfde
weg terug naar Marmaris. Desgewenst sla
je circa 20 kilometer vóór Marmaris af voor
een ommetje over een bochtige bergweg
naar Kumlubuk, met meer Griekse en
Romeinse restanten – minder indrukwekkend
dan die van Knidos, maar ook minder druk.
Het vlakbijgelegen Turunc is een klein en
rustig vakantiedorp rond een mooie azuurblauwe baai.

	Vanuit Dalyan rijd je naar Ortaca om terug
te komen op de D400. Vervolg je weg naar
Fethiye. Dat vakantiestadje is niet voor niets
gierend populair; het vroegere Telmessus
staat bol van de restanten uit de oudheid,
zoals de beroemde rotsgraven die prijken op
elke ansichtkaart van het stadje. In de baai
van Fethiye is er keus uit verschillende kleine
eilandjes met schilderachtige baaitjes en stille
strandjes. Iets verderop ligt Oludeniz, aan
waarschijnlijk de meest gefotografeerde baai
van Turkije – de plaatsnaam betekent ‘Dode
Zee’, niet omdat het water zo zout is als de
grote Dode Zee, maar omdat het azuurblauwe
water zo glad als een spiegel is.
	Nu volgt een flinke rit van zo’n 250 kilometer.
Vanuit Fethiye rijd je terug naar de D400,
om bij Kemer landinwaarts de D350 op te
draaien. Bij Sogut rijd je de D585 op, richting
Denizli. Voordat je daar aankomt, rijd je bij de
Kazikbeli-pas de D330 op richting Mugla, om
al na 16 kilometer af te slaan naar Karacasu.
Vlakbij het dorpje Geyre ligt Aphrodisias, de
‘stad van de schoonheid’ en een van de
hoogtepunten langs deze route. De antieke
stad werd vernoemd naar Aphrodite, de
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Griekse godin van de liefde die bij ons beter
bekend is als Venus. De restanten van de
vijfduizend jaar oude stad zijn indrukwekkend:
de in rijkelijk gedecoreerd marmer opgetrokken
tempels, badhuizen en een kolossaal stadion
zijn nog goed te herkennen. Het theater en
bouleuterion behoren tot ’s werelds best
bewaarde ruïnes uit de Oudheid en het
plaatselijke museum is een van ’s werelds
meest prestigieuze archeologische musea.
	Het lekkerst is voor het laatst. Vanuit Geyre/
Aphrodisias rijd je terug naar de D330 en
door naar de bergstad Denizli. Daar volg je de
borden naar Pamukkale. Dit ‘Katoenkasteel’
is een wonder der natuur; het koolzuur
houdende en geneeskrachtige mineraalwater
dat hier uit de grond opborrelt is zo kalkrijk
dat er in tienduizenden jaren een sprookjes
achtig complex van suikerwitte pierenbadjes
en borrelende terrassen met watervalletjes en
stalactieten is ontstaan. De oude Romeinen
konden hun geluk niet op toen ze het kuuroord
ontdekten en bouwden hier Hierapolis, een
van de mooiste badsteden uit de Oudheid.
Al in die tijd was dit een trekpleister van
jewelste, waar kuurtoeristen uit het hele
Romeinse Rijk naartoe kwamen.
Natuurfenomeen Pamukkale en de antieke
stad Hierapolis zijn samen genoteerd op de
UNESCO- Werelderfgoedlijst.
	Het zit erop, die mooie autoroute. Via Denizli
en Mugla rijd je rap terug naar Marmaris. Je
kunt voor de terugreis ook kiezen voor de
toeristische omweg; dan rijdt van Denizli via
Aydin en dan langs de kust naar Kusadasi en
Bodrum. Daar vind je meer oud-Griekse en
Romeinse restanten, pittoreske vissersdorpen, stille baaien en zelfs twee van de
Zeven Wereldwonderen.

REISDUUR
Met ruim 900 kilometer is dit een fikse route,
die je kunt opsplitsen in vijf dagetappes.
Bijvoorbeeld Datca en Knidos op dag 1, Kaunos
en Dalyan op dag 2, Fethiye en Aphrodisias op
dag 3, Pamukkale en Hierapolis op dag 4 en
terug naar Marmaris op dag 5. De terugreis kan
ook via de hierboven genoemde toeristische
omweg; gebruik dan de op deze website bij
Bodrum beschreven autoroute in omgekeerde
volgorde.

AUTORIJDEN
Autorijden in dit deel van Turkije is goed te
doen. De ontelbare haarspelden in de bergen
vergen concentratie, maar de doorgaande
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
	http://marmaris.startpagina.nl
	www.turkije-toerisme.nl
	www.vakantie-turkije.info
	www.turkeytravelplanner.com

