
 

 
 

8daagse-Wandelreis naar Cappadocië 2018 
 
 

PERIODE 21/10/18 – 28/10/18 
BESTEMMING Antalya / Cappadocië 

VERVOER Vliegtuig 
 

Cappadocië lijkt wel een 
sprookjesland dat tot iedere 
verbeelding spreekt. De bergachtige 
streek in Centraal-Turkije staat 
bekend om haar wonderbaarlijk 
landschap dat zich over miljoenen 
jaren ontwikkeld heeft. Je treft er 
sporen aan van duizenden jaren oude 
bewoning, die zich vertalen in 
fascinerende grotwoningen, 
verborgen kerken en ondergrondse 
dorpen. 

 
Dag 1 Brussel – Antalya 
Vandaag reist u vanuit Zaventem naar Antalya. Eens aangekomen in Antalya, gaat het per bus naar 
het hotel IC Airport Antalya voor diner en overnachting. 
 
Dag 2 Antalya – Konya – Cappadocië  
Na het ontbijt vertrekt de bus richting Cappadocië, maar onderweg wordt er een stop gemaakt in 
Konya. Hier zal u een bezoek brengen aan het Derwisj Museum in Konya. De stad is op basis van 
oppervlakte de grootste van Turkije en was in de geschiedenis een zeer belangrijk handelscentrum. 
Er zijn dan ook tal van historische vondsten te bezichtigen in het museum, sommige dateren zelfs 
tot de 11de en 12de eeuw. Overnachting in het hotel Avrasya Cappadocië 
 

 
 
 



 

Dag 3 Wandeling in de omgeving van Cappadocië  
Ontbijt. In de voormiddag wordt er een bezoek gebracht aan een eeuwenoude ondergrondse stad. 
Deze steden gaan tot 64 meter diep en bestrijken een oppervlakte van 2500 m². Vervolgens gaat 
het naar de Ihlara Kloof, deze 14 kilometer lange kloof bestaat uit tal van kamers en kerken die in 
de rotsen werden vervaardigd. De kloof zelf is ontstaan door het smeltwater dat van de bergen 
Hasan en Erciyes naar beneden stroomde. Overnachting in het hotel. 
Afstand 11 km 
Daling: 40 m 
Stijging: 110m 
Duurtijd: +/- 4u50 
 
Dag 4 Wandeling in de omgeving van Cappadocië 
Ontbijt. De dag begint vandaag op het hoogste punt van de regio, in Uçhisar, met een zicht van 
360. Nadien bezoek je een van de weinige tufsteen woningen, die trouwens nog altijd bewoont 
worden. Hier maak je kennis met een lokaal gezin, genietend van een tasje Turkse thee. De 
volgende stop maken we in Meskendir, hier zijn tal van grotwoningen en overblijfselen van 
eeuwenoude Christelijke volkeren. Tot slot brengt de wandeling ons naar de Rode Vallei, 
ongetwijfeld de mooiste vallei van heel Cappadocië. Geniet zeker van de prachtige omgeving, 
terwijl u doorheen dit natuurwonder wandelt. Overnachting in het hotel  
Afstand 12 km 
Daling: 220 m 
Stijging: 250 m 
Duurtijd: +/- 4u00 
 

 
 
Dag 5 Wandeling in de omgeving van Cappadocië 
Ontbijt. Wederom staat er vandaag een mooie wandeling op het programma. Ditmaal gaat het 
doorheen de Akvadi vallei, ook wel de witte vallei genoemd. Via de rivierbeddingen gaat het 
langsheen de talloze wijngaarden in de regio. De omgeving wordt echt gekenmerkt door de vele 
wijngaarden en volkstuintjes alsook de talloze schoorstenen.  
 
Na de middag gaat de wandeling richting het openluchtmuseum van Goreme. Overnachting in het 
hotel  
Afstand 10 km 
Daling: 230 m 
Stijging: 150 m 
Duurtijd: +/- 4u00 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
Dag 6 Cappadocië – Antalya 
Na het ontbijt gaat u terug naar Antalya. Onderweg maken we een stop aan de wereldberoemde 
Karevanserei van Sultanhani. Deze was een zeer belangrijk punt in de 13de eeuw omwille van de 
centrale ligging langsheen de zijderoute. Via een prachtige grote poort ga je naar binnen en ontdek 
je de kleine moskee die te midden van het vierkantige binnenplein staat.  
Overnachting in het hotel IC Airport Antalaya 
 
Dag 7 Termessos 
Ontbijt. Met de bus gaat het richting Termessos, waar u aan de voet van het Taurusgebergte 
prachtige oude ruïnes kan vinden zoals oude stadsmuren, tempels en andere gebouwen. Vooral 
het theater werd zeer goed bewaard en is de moeite om te bezoeken. Na de lunch is er de 
mogelijkheid om wat lokale souvenirs aan te kopen in een lederwarenwinkel of juwelier. 
Overnachting in het hotel IC Airport Antalya. 
Afstand 7 km 
Daling: 110 m 
Stijging: 110 m 
Duurtijd: +/- 3u00 
 
Dag 8 Antalya – Brussel  
Ontbijt. Vandaag gaat u terug met het vliegtuig naar België.  

 


