
Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Wonderschoon Cappadocië
Ontdek dit natuurwonder tijdens een
afwisselende rondreis door deze
sprookjesachtige Turkse landstreek

De streek Cappadocië in Anatolië is een van de meest
sprookjesachtige landschappen ter wereld. Hier in het zuidoosten van
Turkije vindt u grillige rotsformaties, ondergrondse steden,
mysterieuze schuilkerken en betoverende landschappen. Deze regio,
die zo’n 40 miljoen jaar geleden is gevormd door de uitbarsting van
twee vulkanen, staat niet voor niets op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO.

Bewonder de stad Konya, wandel door bizarre maanlandschappen,
ontdek het schilderachtige dorp Mustafapasa, kijk uw ogen uit langs
de oude zijderoute en kom tot rust aan de Turkse Rivièra. Deze
8-daagse rondreis door Cappadocië laat het hart van menig natuur-
en cultuurliefhebber sneller kloppen.

Tijdens deze rondreis verblijft u in comfortabele 4- en 5-sterrenhotels
op basis van halfpension. Wij brengen u vanuit diverse opstapplaatsen
in Limburg per luxe touringcar naar de luchthaven. Daarnaast wordt

8 dagen vanaf
€ 1.395,- p.p.

Vertrekdata
15 oktober 2023 €1395

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar naar de
luchthaven van Düsseldorf en v.v.

Vlucht van Düsseldorf naar Antalya
en v.v. (incl. luchthavenbelastingen)

6 kg handbagage en 20 kg
ruimbagage

Versie: 22 May 2023/R - Copyright © Het Zuiden & Jacobs Reizen by Spauwen Travel Pagina 1



Met vertrouwen op reis!

de hele reis volledig begeleid door een Nederlandstalige gids. Bekijk
het dagprogramma voor een reisoverzicht per dag.

Dag 1 - vlucht van Düsseldorf naar Antalya

Vandaag vliegt u naar Antalya, waar uw rondreis door de Turkse
streek Cappadocië in Anatolië start. Vanuit verschillende Limburgse
opstapplaatsen brengen wij u per luxe touringcar naar de luchthaven
van Düsseldorf. De vlucht vertrekt om 07.40 uur (onder voorbehoud
van wijzigingen) en brengt u in zo’n 3.40 uur naar Antalya in het
zuidwesten van Turkije. Op de luchthaven wordt u vriendelijk
ontvangen door een Nederlandstalige gids. Hij/zij brengt u naar uw
hotel voor een culinair diner en comfortabele overnachting aan de
Turkse Rivièra. 

Dag 2 - bewonder de stad Konya

De geur van versgebakken brood en Turkse thee komt u tegemoet
zodra u de ontbijtzaal betreedt. U begint de dag met een (Turks)
ontbijt. Vervolgens begint uw rondreis. Al slingerend over bergpassen
passeert u schilderachtige dorpen, steile kloven, uitgestrekte
bergweiden, helderblauwe rivieren en ruige rotspieken. In zo’n vier
uur rijden we via het Taurusgebergte naar Konya, de voormalige
hoofdstad van het Seltsjoekse rijk en dé stad van de wereldberoemde
Derwisjen. Een Derwisj is een geestelijke die de gelofte van armoede
heeft afgelegd. Aangekomen in Konya bezoekt u het Mevlana
Museum, een van de grootste bedevaartsoorden in Turkije. Deze
bijzondere dag sluit u af met een diner in het hotel. 

Dag 3 - ondergrondse steden & bizarre
maanlandschappen

Trek uw stevige wandelschoenen aan, want vandaag maken we een
dagexcursie naar Cappadocië. Dit natuurwonder staat niet voor niets
op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het enorme gebied is maar liefst
800 vierkante kilometer groot en ligt aan de voet van de vulkanen
Hasan Dag en Erciyes. Wandel door een surrealistisch
maanlandschap, bekijk rotsformaties in de vallei van Pasabag of
bezoek een van de ondergrondse steden. Ook de rotskerken van
Göreme, die zijn versierd met zeer goed bewaard gebleven fresco’s,
zijn een bezoek waard. Na deze dag vol hoogtepunten komt u tot rust
in het hotel waar u geniet van een uitgebreid diner. 

Dag 4 - ontdek het schilderachtige dorp
Mustafapasa

Smalle straatjes, versierde huizen, prachtige ornamenten: het dorp
Mustafapasa is een lust voor het oog. Vandaag leert u alles over het

Audiosysteem (oortjes)

Verblijf in comfortabele 4- en
5-sterrenhotels incl. ontbijtbuffet

7 diners in het hotel

1 alcoholvrij welkomstdrankje

Een Nederlandstalige gids

Toegangsprijzen en excursies
volgens het programma

Toeristenbelasting

Spauwen Travel reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Eventuele (reis)verzekeringen

Eventuele fooien

Luchtballonvaart bij zonsopkomst €
280,00 per persoon (aangeboden
door en onder verantwoordelijkheid
van een lokale agent)

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,00 per
persoon
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traditionele dorpsleven. Ook bezichtigt u de Agios Konstantinos Kerk
en de oude Ottomaanse Mustafa Pasa-moskee uit de 16e eeuw.
Vervolgens reizen we naar de Vallei van de Monniken en de Vallei van
de Liefde, waar u een korte wandeling maakt (moeilijkheidsgraad:
gemiddeld). Vergeet uw camera niet, want onderweg zijn er diverse
fotostops om de schoonheid van deze plek vast te leggen. Voor we
terugkeren naar het hotel maakt u nog een stop in het dorp Uchisar,
het hoogste punt van Cappadocië. Deze plek wordt gekenmerkt door
een eigenaardige rots met een groot aantal uitgeholde vensters in het
gesteente. In de avond wacht er een diner op u in het hotel.

 

Voor de liefhebbers kan er vandaag bij zonsopkomst een ballonvaart
over het buitenaardse landschap van Cappadocië worden
gemaakt (optioneel ter plekke te reserveren en afhankelijk van
weersomstandingheden).

Dag 5 - een route langs de beroemde zijderoute

Vandaag ruilt u Cappadocië in voor Antalya, een stad gelegen aan de
Turkse Rivièra. Maar voor het zover is geniet u eerst nog van een
(Turks) ontbijt in het hotel. Na het ontbijt stapt u in de comfortabele
touringcar. Zorg voor een plek aan het raam want de route is
adembenemend. Via de oude zijderoute en het Taurusgebergte
passeert u ongerepte natuur, valleien en rivieren. Vlak voor Aksaray
ziet u het monumentale Karavanserai Sultanhani, dat in de 13e eeuw
door de Seldjoekse sultan Alaeddin Keykubat gebouwd werd. Zodra
de avond valt arriveert u in uw hotel aan de Turkse Rivièra, waar u nog
drie nachten verblijft. De avond sluit u af met een diner in het hotel.  

Dag 6 - stadstour door Antalya

Smalle steegjes, Ottomaanse architectuur, Arabische bazaars, sierlijke
moskeeën, moderne shoppingmalls en langgerekte boulevards.
Antalya is ontzettend veelzijdig. Vandaag maakt u een wandeling
vanuit het historisch centrum naar Hadrian’s Gate in de oude haven.
Aangekomen in de haven stapt u op een bootje en bewondert u de
stad vanaf het water (afhankelijk van de weersomstandigheden).
Vervolgens prikkelt u uw zintuigen op de traditionele fruit-en
groentemarkt. Proef lokale lekkernijen en bewonder de kleurrijke
marktkramen. Tot slot brengt u een bezoek aan de Karpuzkaldiran-
waterval in het oosten van Antalya. Na het bezoek aan de watervallen
brengen wij u naar het hotel en is het tijd voor diner. 

Dag 7 - tijd om te ontspannen

Na het veelzijdige reisprogramma van afgelopen dagen kunt u vast
wat ontspanning gebruiken. Na een smaakvol ontbijt in het hotel is

Overige info
Vluchtdetails en het programma zijn
onder voorbehoud van wijzigingen

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden

Deze reis is niet geschikt voor
deelnemers die slecht ter been zijn
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het tijd om uw eigen dagplanning te maken. Geniet van de faciliteiten
rondom uw hotel, ontspan op een van de stranden, proef Çay (Turkse
thee) in het oude centrum van Antalya of shop souvenirs op de Old
Bazaar. In de avond schuift u voor het diner aan in het hotel. Meer tips
nodig voor uw daginvulling? Onze reisbegeleiding staat voor u klaar. 

Dag 8 - vlucht van Antalya naar Düsseldorf 

Tijd om uw koffers weer in te pakken, want vandaag eindigt uw reis
door de Turkse streek Cappadocië. Na een heerlijke lunch wordt u
naar de luchthaven van Antalya gebracht. Hier vertrekt u om 17.50 uur
met de luchtvaartmaatschappij Sunexpress naar Düsseldorf, waar u
rond 19.50 uur landt. Zodra u uw bagage heeft, brengt onze luxe
touringcar u naar uw opstapplaats in Limburg.

 

Het dagprogramma en onze vluchten zijn onder voorbehoud en
kunnen wijzigen door (weers)omstandigheden op de plek van
bestemming en/of wijzigingen van de luchtvaartmaatschappij.

Hotelinformatie

4- en 5-sterrenhotels

Tijdens deze reis overnacht u in comfortabele, Turkse 4- en
5-sterrenhotels. De luxe kamers zijn altijd ingericht met de benodigde
faciliteiten. De hotels beschikken over een eigen restaurant waar we
dineren, een bar waar u de avond kunt afsluiten, en hebben vaak een
centrale ligging zodat u ook nog het centrum kunt verkennen. Enkele
weken voor vertrek vermelden we op deze website de definitieve
hotelnamen.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamer (september): € 205,-
Eenpersoonskamer (oktober): € 179,-
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