Wandelvakantie Land van Rhode
TURKIJE – Turkse Rivièra - Side
Praktische organisatie door TUI Gent (Licentie A1051)

Hotel: Paloma Perissia *****
Website: Paloma Perissia, Turkse Riviera - Antalya | TUI

Periode: 16/03 – 23/03/2023
Dag 1

Vlucht met TUI-fly van Brussel naar Turkije (Antalya). Transfer naar Hotel
Paloma Perissia***** Het verblijf in het hotel is op basis van all inclusive.
Inchecken en de mogelijkheid de onmiddellijke omgeving te gaan verkennen. Vanaf dag 2 begin van de vijf wandelingen. Het voorgestelde wandelprogramma wordt in 3 niveaus A, B en C aangeboden. Ze kunnen steeds
ter plaatse aangepast worden afhankelijk van weersomstandigheden of de
fysieke conditie van de groep. Groep A en B worden telkens begeleid door
een lokale en een Nederlandstalige wandelgids(e), groep C zal begeleid
worden door Diana. Bij elke wandeldag hoort een (inbegrepen) lunch, inclusief water en wijn aan tafel. Bij de voorstellen van de aangeboden wandelingen zijn nog geen beschrijvingen voor de C-groep gevoegd omdat die
ter plaatse zullen uitgekozen worden.
Wandeling 1: Aquaducten - levensaders van de oudheid
Vandaag start onze ontdekking van deze prachtige regio
aan de waterval van Manavgat. Het koele water is een
weldoende verfrissing voordat we aan onze wandeling
beginnen. Op weg naar de oude dorpen van
Bukcaksihlar en Seleukeia komen we bij de 2000 jaar
oude overblijfselen van een aquaduct. De elegantie en
precisie van de indrukwekkende genialiteit van de
bouwmeesters uit lang vervlogen tijden is een streling
voor het oog. Magnifieke pijnbomen omzomen het pad
en bieden ons welgekomen schaduw. We eindigen aan
het oude dorpje Seleukeia, het culturele hoogtepunt van
vandaag.
De bus brengt ons vervolgens terug naar de schaduwrijke oevers van de Manavgat rivier.
Groep A
Stijging: ca. 150 hoogtemeter, afdaling: ca. 150 hoogtemeter.
Lengte : 9 km, tijd: 3-4 u.

Groep B
Stijging: ca. 100 hoogtemeter, afdaling: ca. 100 hoogtemeter.
Lengte: 5 km, tijd: 3 u.

Wandeling 2: Güzelbag - In het achterland van de Rivièra
We starten onze wandeling aan de moskee in het dorpscentrum van Güzelbag - een klein verborgen
bergdorpje op 860 m hoogte. In het dorp snuiven we de sfeer op van een eenvoudig maar nog steeds levendig
gemeenschapsleven. We wandelen voorbij aan oude stenen huizen, bergboeren met hun pakezels en kuddes
geiten. De klim brengt ons eerst via een breed stenig pad naar een bergrug. We lopen door een fraai
dennenbos aan de noordkant om uiteindelijk via een smal pad de top te bereiken. Vanaf daar genieten we van
het prachtige uitzicht op de wildernis om ons heen, het karstlandschap en de hoogste bergen van de
Oostelijke Stier.
Groep A
Stijging: ca. 500 hoogtemeter, afdaling: ca. 500 hoogtemeter.
Lengte : 10 km, tijd: 4 -5u.

Groep B
Stijging: ca. 300 hoogtemeter, afdaling: ca. 300 hoogtemeter.
Lengte: 5 km, tijd: 3 u.

Wandeling 3: Aspendos - Wereld van het oude theater
Volgens Griekse legendes werd Aspendos gesticht na het
einde van de Trojaanse oorlogen. De oude stad is het
startpunt van de wandeling van vandaag. Via mooie
paden en boswegen wandelen we door de omliggende
heuvels. Langsheen steile rotswanden bereiken we het
hoogste punt van onze wandeling, van waaruit we een
prachtig panorama op Aspendos bekomen met zijn goed
bewaarde theater. In de oudheid verwierf deze stad
wereldfaam. Vanaf hier dalen we af naar de Köprülü-rivier
die we oversteken via een oude brug.
Groep A
Stijging: ca. 300 hoogtemeter, afdaling: ca. 300 hoogtemeter.
Lengte : 10 km, tijd: 3-4u.

Groep B
Stijging: ca. 220 hoogtemeter, afdaling: ca. 220 hoogtemeter.
Lengte: 7 km, tijd 2,5 u.

Wandeling 4: Köprülü - De wilde kloven van het nationale park
Onze wandeling begint in de buurt van de Romeinse
brug die de naam Oluk draagt, deze kan vandaag nog
steeds gebruikt worden. Het Nationaal Park Köprülü
Canyon doet met zijn wilde en ongerepte landschap
ruimte en tijd vergeten. Het adembenemende panorama
verandert voortdurend tijdens onze wandeling langs
deze imposante bergkloof. De steile flanken met hun
verschillende rotslagen laten ons als het ware door een
geologisch tijdvenster kijken naar de oorsprong van
deze kloof. We volgen het pad omhoog en steken op
een avontuurlijke manier een rivierbedding over, via een
geitenpad bereiken we uiteindelijk een oude
trappenweg. Deze bijzonder aangelegde "straat" geeft
een inkijk in de ontberingen van vroeger en voert ons door een indrukwekkend karstlandschap tot aan het
vruchtbare plateau van de oude stad Selge op een hoogte van 1.050 m.
Groep A
Stijging: ca. 800 hoogtemeter, afdaling: ca.100 hoogtemeter.
Lengte : 12 km, tijd: 4-5u.

Groep B
Stijging: ca.450 hoogtemeter, afdaling: ca.100 hoogtemeter.
Lengte: ca. 8 km, tijd: 3,5 u.

Wandeling 5: het Sprookjeskasteel Alara - In de sprookjeswereld van de Oriënt
De 13e-eeuwse Seltsjoekse karavanserai
Alara-Han is het fraaie startpunt van de
wandeling van vandaag. Het doel van onze
wandeling is het sprookjeskasteel van Alara
gelegen op een imposante kegelvormige
berg. De klim is een bijzondere ervaring met
een steile tunnel met 45m hoogteverschil.
Het pad leidt ons over trappen en rotsen op
weg naar de top. Vandaar voert het pad ons
langs de idyllische oevers dIe ooit dienden
als verdediging van het kasteel aan de
belangrijke Alara-rivier. Een oud
verbindingspad, met stenen muren
omzoomd, wijst ons de weg langs oude
terrasvormige velden naar het authentieke
dorp Cakallar, het eindpunt van onze
trektocht.
Groep A
Stijging: ca. 350 hoogtemeter, afdaling: ca. 250 hoogtemeter.
lengte : 8 km, tijd: 4-5u.

Groep B
Stijging: ca. 200 hoogtemeter, afdaling: ca. 100 hoogtemeter.
Lengte: 5 km, tijd: 3 u.

