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TURKIJE
Turkije is ‘in’. Touroperators verschepen massaal reizigers voor een spotprijs naar grote hotels aan de
Westkust. Op enkele uitstapjes na blijven de mensen meestal aan het zwembad liggen. Zonde, want
Turkije heeft zoveel meer te bieden.
Meer dan welk land ook is het een brug tussen het westen naar het oosten. Het is het enige land ter
wereld dat op twee continenten ligt: Europa en Azië. Door de lange geschiedenis heeft Turkije veel
gezichten. Verschillende volkeren hebben hun sporen nagelaten. Istanbul is een verrassende en
b(l)oeiende stad. De drukke soeks, oude wijken, kerken, moskeeën, paleizen, musea ... getuigen van
een rijke geschiedenis. De westkust is vooral bekend om de archeologische sites. De onwerkelijke
landschappen van Cappadocië laten niemand onberoerd. De ruwe bergen van de Kaukasus geven de
buitensportliefhebber een paradijs om te raften en te trekken. En met meer dan 8000 km kust komt
ook de strandliefhebber aan zijn trekken in Turkije.
Buiten de steden zijn er weinig mensen die een westerse taal spreken, tenzij je bij een voormalige
gastarbeider terecht komt. Maar vriendelijk en gastvrij zijn de mensen allemaal. Met een paar woorden
Turks gaan veel deuren open.

Websites
www.tourismturkey.org: officiële website van het Ministerie van Cultuur en Toerisme

www.istanbulguide.net: Istanbul Guide

Betaalbaar transport naar Turkije
Vliegtuig
Belangrijke vraag: waar ga je heen?
  Binnenland: lijnvlucht naar Istanbul of Ankara
  Cappadocië: lijnvlucht naar Ankara
  Kust: chartervluchten naar Izmir, Bodrum, Antalya of Bodrum

www.lufthansa.com: Lufthansa vliegt naar Ankara met tussenlanding in München.
.
www.aua.at: Austrian Airlines vliegt naar Ankara met tussenlanding in Wenen.
www.corendon.be: chartervluchten vanuit Brussel naar Antalya, Ekskisehir, Istanbul en Izmir, vanuit
Eindhoven naar Antalya, Bodrum en Istanbul en vanuit Maastricht naar Antalya en Bodrum.
.
www.jetonly.be: chartervluchten op Antalya, Bodrum, Dalaman en Izmir.
.
www.thomascook.be: chartervluchten op Antalya, Bodrum, Dalaman en Kusadasi.
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Boek zo vroeg mogelijk, zeker met een groep. Ga voor de interessantste tarieven naar zoveel
mogelijk verschillende ticketshops en reisbureaus en vergelijk de prijzen. Hou in januari en februari de
vroegboekacties in het oog.
Bus
Eurolines rijdt naar Istanbul vanaf 250€ (prijs laagseizoen). De overtocht van Italië naar Griekenland
moet je ter plaatse bijbetalen, ongeveer 50€ H/T. Enkel voor echte busliefhebbers, want je bent een
dikke 2 dagen onderweg!

Betaalbaar transport in Turkije
Trein
Treinen zijn comfortabel en heel goedkoop. Maar je moet wel geduld hebben. Er zijn dikwijls
vertragingen en de rit kan behoorlijk lang duren.
www.tcdd.gov.tr: Turkish State Railways (Turks)
www.seat61.com/Turkey2.htm: praktische informatie en dienstregelingen
Bus
Bussen zijn zeer populair. Het netwerk is uitgebreid en efficiënt en de prijzen liggen laag. Er zijn
verschillende maatschappijen die elkaar beconcurreren voor bepaalde routes. Duurdere
maatschappijen bieden comfortabelere en vaak beter onderhouden bussen. In het hoogseizoen kan je
best reserveren voor populaire routes. Voor kortere afstanden kan je beroep doen op de alom
gekende dolmuş, kleine busjes die overal rondrijden.
www.fezbus.co.uk/: Fez Bus (hop-on, hop-off bus door Turkije)
www.ulusoy.com.tr/eng: Ulusoy (transport tussen steden)
www.varan.com.tr/english/default.asp: Varan (transport tussen steden)

Reisdocumenten
Een identiteitskaart volstaat voor een reis van minder dan 3 maanden. Een identiteitskaart moet nog
zeker 3 maanden geldig zijn na aankomst in Turkije. In de luchthaven moet je een 'visum' of
'toeristenkaart' kopen. Daarvoor heb je een pasfoto nodig!
Wie jonger is dan 18 moet een schriftelijke toestemming van de ouders op zak hebben, bekrachtigd
door de gemeente.

Activiteiten
Watersport
Dit kan geen probleem zijn met 8000 km kust. De grote kustplaatsen bieden je alle mogelijkheden om
te surfen, te zeilen, te zwemmen ...
Wandelen
Turkije is met zijn ongerepte natuur een schitterend land om te wandelen en te trekken. Hou er wel
rekening mee dat de temperaturen in de zomer hoog kunnen oplopen, vooral in lager gelegen
gebieden. Plaatsen die de moeite waard zijn voor een trekking: het Lycische Schiereiland (Lycian Way
en St Pauls Trail), Zuidwest-Anatolië, de Taurus, Cappadocië (bvb. Ihlaravallei) en de Kaçkar
Mountains.
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www.lycianway.com: De Lycian Way is een 509 km lang pad van Fetiye tot Antalya.
www.stpaultrail.com: Tussen Perge bij Antalya en het Egirdirmeer loopt de St Pauls Trail, een weg van
ongeveer 500 km lang.
www.kackarmountains.com: Mountains of Turkey
www.tourismturkey.org, onder ‘special interest – mountaineering’ informatie over bergwandelen
Fietsen
De laatste jaren heeft Turkije aan populariteit gewonnen bij fietsers. Fietsen is een prima manier om
het land te ontdekken, zolang je op de kleinere wegen blijft. Cappadocië en de kustgebergten hebben
de mountainbiker heel wat moois te bieden. Wie houdt van het zwaardere werk, trekt naar het oosten.
Hou er rekening mee dat het gekkenwerk is om in de middaghitte te fietsen. Fietsen kan je huren in de
meeste kustplaatsen.
www.wereldfietser.nl: onder ‘landeninformatie’ alles wat je moet weten over fietsen in Turkije
Buitensport
De Çoruh Rivier biedt zeer ervaren rafters een mooie uitdaging. De recreatieve rafter kan zich
uitleven op andere rivieren. Je vindt een overzicht op www.tourismturkey.org, onder ‘special interest’.
The place to be om te kayakken is het gebied rond Kaş en Marmaris.
www.tourismturkey.org: veel informatie over raften en speleologie onder 'special interest'
www.saklikentgorge.net: buitensport en logeren in hutten in Turkije

Wetgeving kamperen, kampvuren en betaalbaar logies
Vrij kamperen mag eigenlijk niet, maar wordt gedoogd. Langs de Lycian Way en de St Pauls Trail
wordt vaak wild gekampeerd bij gebrek aan logies. Belangrijkste punt hier is om water te vinden én
voorzichtig om te springen met vuur. Laat ook geen afval slingeren!
Wie zijn tent opzet bij een dorp, zal voor de dorpelingen een grote bezienswaardigheid zijn! Het is
mogelijk dat je uitgenodigd wordt door de mensen om bij hen te komen eten/logeren. Sla zo'n
uitnodiging niet af. Het is een onvergetelijke ervaring. Aan de rand van dorpjes zijn er soms militaire
posten, die het niet op prijs stellen als je daar in de buurt kampeert.
Officiële campings zijn er, maar niet wijd verspreid. Op grote campings betaal je evenveel als in de
goedkope pensionnetjes.
www.youthhostelturkey.com: Hostels in Turkey

Kaarten & gidsen in het Wegwijzer Infocentrum
Nederlandstalige gidsen: Dominicus (Turkse Kusten), Elmar West-Turkije, Kosmos Wat en Hoe?
Turkije
Anderstalige gidsen: Lonely Planet Travel Atlas, Footprint, Odyssey, Guides bleus Evasion, Capitool,
Routard
Wandelgidsen: Trekking in Turkey
Fietsgidsen: Fietsgids voor Turkije (West- en Zuid-kust)
Kaarten: in Wegwijzer, maar verder heel moeilijk te vinden
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Gezondheid
Geen inentingen vereist. Als je in primitieve omstandigheden reist, is het goed in orde te zijn met
inentingen voor DTP (difterie, tetanos en polio), buiktyfus en hepatitis A en B.

Gewoontes - cultuur
Turkije is een moslimland, zij het niet zo streng. Respecteer de gewoonten en de regels, zelfs al zou je
bepaalde dingen liever anders zien of doen.
Jongens zullen niet echt problemen ondervinden met de dresscode, al zal je niet met korte broek
toegelaten worden in een moskee. Voor meisjes is het belangrijk om te weten dat de regels in steden
en toeristische gebieden minder streng zijn, dan op het platteland. Als je naar het platteland trekt of
een moskee wil bezoeken, zorg je er best voor dat je schouders bedekt zijn en er niet te veel bloot
been te zien is. Altijd handig is een lichte doek of een sari. Wanneer de situatie het vereist, kan je
deze snel over je schouders leggen of rond je middel binden.
Veel mensen zullen je benaderen uit vriendelijkheid, nieuwsgierigheid en welgemeende gastvrijheid.
Maar sommige mannen hebben een verkeerd beeld van de Westerse vrouwen, nl. dat je ze zonder al
te veel moeite in bed kan krijgen. Als je voelt dat je met zo iemand te maken hebt, reageer je best
kordaat en mijd je verder oogcontact. Meisjes kunnen in het openbaar vervoer beter naast een vrouw
gaan zitten.
Meer achtergrond en info over gewoontes in ‘Landenreeks’, ‘Te Gast In’ en de gewone reisgidsen. Te
vinden in het Wegwijzer Infocentrum.

Budget
1€ = 1,6 TL (Nieuwe Turkse Lira), 1TL = 0,6€
Reizen in Turkije is geen grote aanslag op je budget. Je kan er goedkoop eten, logeren en
rondtrekken. Op toeristische plaatsen stijgen de prijzen naar westerse hoogten. Restaurantjes in het
oosten zijn goedkoper dan in het westen.
Dagmenu: 3,5-12€
Bier: 0,9-2€
Fles wijn: 9€
Frisdrank: 1-1,5€
Brood: 0,15€
2 liter water: 0,6€
Pakje Marlboro: 2€

Contacten
Filip van Wegwijzer ( filip@wegwijzer.be) is een Turkije-kenner.
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ALGEMENE INFORMATIE VOOR BUITENLANDSE KAMPEN
Algemene landen- en reisinfo
www.reismicrobe.be onder ‘landeninfo’
www.lonelyplanet.com/worldguide/
www.landenweb.com
Veiligheid, visa e.d.: www.diplomatie.be
Logeren in de bergen
Zie www.reismicrobe.be onder ‘op reis’, ‘logies’ en dan ‘room, house, tent… with a view’
Groepsverblijf in Europa
Overzicht van bestaande databanken van groepshuizen in Europa op www.reismicrobe.be onder ‘op
reis met je groep’ en dan ‘groepsaccommodatie’
Internationale Scoutsdomeinen
Absoluut het overwegen waard: kamperen op een Internationaal Scoutsdomein. Je kan ze in elk land
vinden, ze zijn meestal erg goedkoop, goed uitgerust & bovendien erg Scouts!
Adressen kun je vinden op de website van Ploeg Internationaal (www.vvksm.be/kos/internationaal )
Groepstransport in Europa
Voor alle weetjes i.v.m. reizen in groep met bus, minibus, trein of boot, zie pdf-bundel onder ‘op reis
met je groep’ en dan ‘groepstransport’: http://www.reismicrobe.be/user_docs/Groepstransport1.pdf
Vliegtuigtickets
www.airstop.be
www.connections.be
www.joker.be
www.wirtzair.be
www.nouvelles-frontieres.be
www.cwtonline.be
www.ryanair.com
Weer: www.meteoonline.be
Wisselkoers: www.xe.com/ucc/full.shtml

Wegwijzer Infocentrum en Reismicrobe
Reisgidsen, wandel- en fietsgidsen, logiesgidsen en kaarten ... je vindt een uitgebreide collectie in het
Wegwijzer reisinfocentrum in Brugge.
Bovendien helpt Reismicrobe, de jongerendienst van Wegwijzer, je gratis met de voorbereiding van de
groepsreis. Mail je vragen naar info@reismicrobe.be. Reismicrobe helpt je met plezier verder. Meer
informatie op www.reismicrobe.be onder ‘op reis met je groep’.
Wegwijzer / Reismicrobe, Beenhouwersstraat 9, 8000 Brugge
Tel. 050/33 75 88
Openingsuren: woensdag, donderdag en vrijdag van 14-18u en zaterdag van 10-18u
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