
TransAnatolie TA0604: 

ARARAT BERG - ARK van 

NOACH: Culturele Turkije 

Rondreis 15 Dagen: 

volpension (4*/5* boutiques 

hotels): Volledige Tour van 

Centraal, Noord, Oost en Zuid 

Turkije: Oost -Turkije 

compleet    
 

Oost-Turkije compleet  
Deze unieke rondreis voert ons door zowat alle  Klein-
Aziatische beschavingslagen.  Ze vertrekt vanuit Ankara, 
bereikt via de Hittitische hoofdstad  de Zwarte Zee  om 
dan na een doorsteek van het Pontijnse gebergte de 
eigenlijke Anatolische hoogvlaktes te bereiken. Daar 
volgt deze reis in het spoor van Marco Polo een stuk van 
de Zijderoute waarbij  de mythische Araratberg de hele 
omgeving domineert. 
 

In de buurt van het Vanmeer wachten ons Armeens-
jakobitische kloosters en  liggen uitgestrekte 
begraafplaatsen van de Seldjoeken . In het meer zelf  
ligt het Akdamareiland met zijn unieke Armeense kerk. 
De witte Arabische stad Mardin is zowat de poort tot de 
Tur Abdin met het Darülzaferan-klooster als schier 
laatste getuige van een ooit bloeiende Syrisch-
christelijke gemeenschap. Diyarbakir doet de hart van de 
Koerden sneller slaan. Harran en Urfa komen al voor in 



het Oude Testament. Hét hoogtepunt van deze reis is 

ongetwijfeld de hoge Nemrut Dag waar koning Antiochos 
van Commagene zich tussen vele godenbeelden liet 
vereeuwigen. In het sprookjesachtige Cappadocië  is het 
heerlijk  wandelen door de prachtig geërodeerde 
tufsteenvalleien.  
 
Laat u niet afschrikken door de opgeven afstanden. 
Immers , ook in Oost-Turkije is de wegeninfrastructuur 
uitstekend. In de meeste gevallen rijden we van stad tot 
stad op recent aangelegde snelwegen . In bergstreken 

zoals rond de Zwarte Zee  of  in de Taurus verkorten 
nieuwe  tunnels de reistijd aanzienlijk . i 
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Dag 1: Aankomst Ankara  
A 

Aankomst Ankara Airport. Ontvangst en vervolgens transfer 

naar het hotel (4* of 5*) met welkomstcocktail, diner en 

overnachting. i 

Dag 2: Ankara - Hattuşaş-Alacahöyük- 

Çorum (336 km)  
O-M-A 

Brief van Hettitische vrouw aan haar man die in buitenland 

werkt,zij spreekt over haar schoon moeder. 

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan het Museum van de 

Anatolische Beschavingen, en het Atatürk Mausoleum. 



Anatolian Civilizations Museum, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 

Ankara, Turkey (transanatolie.com) 

Ataturk Museum: Mausoleum en het Museum van Atatürk 

(transanatolie.com) 

We nemen ook een kijkje in het oude Ankara; de houten 

paleizen van de notabelen en de kruidenmarkt. 

De lunch is in restaurant Hacibey, beroemd voor zijn döner 

kebab. 

Na de lunch gaan we naar Hattuşaş ,de Hittitische hoofdstad, 

een van UNESCO’s Werelderfgoed in Turkije. We zien 

stadsmuren en diverse poorten zoals o.a. de Leeuwenpoort, de 

Ondergrondse poort, de Koningspoort. Even verder liggen de 

rotsreliëfs van Yazilikaya, de cultusplek.  

Daarna zijn wij in Alacahöyük, Alacahöyük is een belangrijke 

archeologische vindplaats in Centraal-Turkije die bewoning 

vanaf 5500 tot 600 v.Chr. vertoont. De ruïneheuvel ligt op 36 

km ten noorden van Bogazkale en 52 km ten zuiden van 

Çorum. De meest roerende vondsten zijn in het museum in 

Ankara ondergebracht, maar de plaats heeft zelf ook een klein 

museum. Het was een belangrijke stad onder de Hattiërs en 

daarna hun opvolgers de Hettieten.Diner en overnachting in 

Çorum beroemd met zijn Archelogish Museum, diner en 

overnachting in hotel  3*plus of 5*.   i      

Dag 3: Çorum-Amasya – Niksar Ordu 

(Giresun)(369 km)  
O-M-A 

Na het ontbijt verlaten we ons hotel voor het bezoek van 

Çorum Archeologishe Museum.  

Daarna Amasya: Bezoek aan dit onvolprezen stadje, een 

architectonische parel ! De Osmaanse prinsen kregen er een 

https://transanatolie.com/English/Turkey/In%20Brief/Museums/AMM/anatolian_civilisations_museum.htm
https://transanatolie.com/English/Turkey/In%20Brief/Museums/AMM/anatolian_civilisations_museum.htm
https://transanatolie.com/Nederlands/Turkije/Turkije%20en%20Ataturk/ataturk_museum.htm
https://transanatolie.com/Nederlands/Turkije/Turkije%20en%20Ataturk/ataturk_museum.htm


deel van hun opleiding . We zien de Sultan Bayezid Moskee, 

Burmali Minare Moskee, Darussifa-Bimarhane, de Blauwe 

Medresa en de Gök Moskee.Wij bezoeken het archeologisch en 

het  etnografisch museum. 

Lunch is in Amasya. 

De  groene weg over het Pontijns gebergte  met zijn vele 

vergezichten en langs de Zwarte Zee  is een van de favoriete 

routes van het Turkse binnenlands toerisme . De streek rond 

Ordu is het wereldcentrum van de hazelnoothandel.  

Rond Giresun , staat het vol kersenbomen. Volgens de 

overlevering zou de Romeinse generaal Lucullus, nadat hij de 

stad in 69 v.Chr veroverde, van hieruit de kersenboom in 

Europa hebben geïntroduceerd.Diner en overnachting in Ordu 

of in Giresun hotel 5* of 4*.  i 

Dag 4: (Ordu) Giresun-Trabzon (130 

km) 
O-M-A 

Na het ontbijt,vrije tijd in het centrum van Giresun om in 

contact te komen met het volk van de Zwarte Zee. 

De lunch is in Akçaabat, erg bekend voor zijn köfte .  

Na de lunch rijden wij  verder langs de zee naar Trabzon. 

Bezoek aan  de Aya Sophia( nu moskee) gebouwd onder de 

Byzantijnse keizer  Manuel Komnenos  in de 13de eeuw: enkele 

schitterende fresco’s met wonderen uit het Nieuwe Testament, 

mooie friezen en een gebeeldhouwd voorportaal. 

 Het belangrijkste bezoek van ons dag is die van Sümela 

Klooster gelegen bij het stadje Altindere (Gouden Rivier). De 

naam Sümela is een verbastering en verkorting van het 

Griekse Panagia Theotokos tou melas wat betekent: de 

allerheiligste Moeder Gods van de Zwarte Berg. Dit nu verlaten 



en moeilijk te bereiken klooster ligt op een hoogte van 1200 m. 

De laatste 250 m moeten te voet of per minibus worden 

afgelegd. Het klooster met zijn indrukwekkende fresco’s in de 

rotskerk staat op de monumentenlijst van de Unesco. 

Aan het eind van de dag zijn we in ons 4  sterren charming 

hotel in Trabzon of in Maçka,of in Hamsiköy voor het diner en 

om te overnachten. i 

Dag 5: Trabzon-Maçka–Hamsiköy-

Gümüşhane-Bayburt–Erzurum (342 

km)  
O-M-A 

Na het ontbijt  klimt de bus via Torul en Gümüşhane tot 

Bayburt op 1600 m hoogte.Lunch met zicht op de 

snelstromende Çoruh .  

 Onderweg bezoeken we voorbij de  Kop Geçidi -pas (2302 

m)dan Erzurum (1950 m) .  

Aan het einde van de namiddag bezoeken we Karin,Erzurum.  

Karin werd door de Seldjoeken het Land van de Romeinen 

genoemd. De stad werd gesticht in de late 5de eeuw en werd 

door haar ligging op een knooppunt van Seldjoekse, Russische 

en Perzische invloedssferen ettelijke keren veroverd en 

heroverd door verschillende volkeren. We zien de Grote Moskee 

met drie Kumbetten, de Medersa met de Tweelingenminaret en 

zijn fraaie oosterse kunstmotieven en turkooise 

faiencetegeltjes, gebouwd in opdracht van de dochter van de 

Seldjoekse Sultan, Alaeddin Kaykubat en het Yakutiye-

complex, een in de 14de eeuw onder de Mongolenvorst 

Oeldjaitoe gebouwde koranschool met fraaie reliëfs. Het is alsof 

men zich in Centraal Azië bevindt. We overnachten in ons Hotel  

4* of 5* op de berg Palandöken. i 



Dag 6: Erzurum-Ani-Kars (290 km)  
O-M-A 

Door de vaak spectaculaire landschappen van Noordoost-

Turkije rijden we verder naar Kars-Ani. Dit gebied behoorde 

ooit tot het middeleeuwse koninkrijk van Georgië-Armenié en 

de overblijfselen van vele kerkjes en kastelen zijn hier nog 

getuige van.  

Net even buiten Pasinler en voor Horasan stappen we uit om de 

Çobandede Brug te bewonderen.  

Deze mooie brug is ontworpen door Mimar Sinan, de Turkse 

Michelangelo, hoofdarchitect van de Schitterende Soliman en 

een vriend van Michel Angelo. Over ongeveer een afstand van 

140 km volgen we de rivier Aras. Onderweg obsidiaan 

verzamelen we uit de obsidiaangroeven. 

 Lunch in een specialiteitenrestaurant in Kars, het decor van 

Orhan Pamuks Sneeuw.  

Enkele fotostops later zoals bij de Kathedraal van de Apostelen 

en de burcht, zijn we op weg naar Ani , rond het jaar 1000 de 

eerste Armeense hoofdstad. Een bezoek aan de 

indrukwekkende overblijfselen van de voormalige Armeense 

hoofdstad Ani, gelegen pal op de grens tussen Turkije en 

Armenië. De stad is ommuurd en ligt aan de rand van de kloof 

die gevormd wordt door de Arpacay-rivier, de Turks-Armeense 

grens. Binnen in ligt een ware spookstad met de resten van 

ettelijke kerken. Ooit werd Ani welvarend dankzij de ligging op 

één van de vertakkingen van het Zijderoute-netwerk, maar een 

grote aardbeving en veroveringen door onder meer de 

Mongolen en Timoer Lenk veegden de stad min of meer van de 

kaart. De vele religieuze gebouwen, paleizen en vestingwerken 

behoorden toen technisch en artistiek tot de meest 

geavanceerde bouwwerken ter wereld.  Hoewel de bouwers 

terdege rekening hielden met aardbevingen betekende  de 



grote beving van 1319 het definitieve einde van Ani, algemeen 

erkend als cultureel, religieus en nationaal erfgoed van de  

Armeniërs.  

Diner en de overnachting in Kars, hotel 4*. 

• Facultative Folk Caucasiches dansen in Kars. i 

Dag 7: Kars-Doğubayazit (188 km)  
O-M-A 

Na een typisch Kaukasisch ontbijt, zetten we de tocht verder 

naar  Doğubayazıt. Onderweg genieten we van het 

indrukwekkende landschap van de Grote (5165 m) en Kleine 

Berg Ararat (3896 m). 

De naam Ararat komt enkele malen voor in het Oude 

Testament. In Gen. 8:4 wordt gezegd,dat de Ark van Noach na 

de zondvloed strandde op de Berg van Ararat. In het boek 

Koningen lezen we verder hoe de moordenaars van de 

Assyrische koning Sanherib, de belegeraar van Jeruzalem, 

vluchtten naar Ararat. In het boek Jeremia, waar we lezen over 

het voorbereiden van veldtocht naar Babylon, wordt Ararat 

genoemd als één van de bondgenote van de Israëlieten.  

De naam Ararat is een vertaling van het Akkadische woord 

Urartu. In het steppelandschap leven in deze streek 

landschildpadden, arenden, patrijzen, valken, vossen, schapen 

en zelfs beren en groeien vele soorten bloemen en zeldzame 

planten. 

Lunch in SIMER Hotel in Doğubayazit met een Koerdisch 

gastvrije ontvangst. 

In de namiddag staat het sprookjesachtige Paleis van Ishak 

Pasja aan de voet van de Ararat Berg  op het programma. 

Reeds in 1000 v.Chr. bevond zich hier een Urartese vesting 

ook. Het beroemde Ishak Pacha Paleis ligt 7 km ten zuiden van 

de stad. De oude vesting werd in 1784 prachtig gerestaureerd 



en verfraaid tot een burchtpaleis met harem voor een 

Ottomaanse Emir,Ishak Pacha. Hij liet dit paleis bouwen in 

verschillende stijlen, waarvan de 17e eeuwse Osmaanse 

Barokstijl de belangrijkste is en deed denken aan de sprookjes 

uit 1001 nachten.Na de bouw liet Ishak Pacha de handen van 

architect afhakken, zodat deze voor niemand anders nog zo’n 

mooi paleis zou kunnen ontwerpen. Zonder de terrassen zijn de 

afmetingen van het paleis 115 bij 50 m. Het complex bevatte 

336 vertrekken, verspreid over twee, 

Aan het eind van de dag worden we gastvrij ontvangen in  het 

Sim-er Otel (***+) voor het diner en de overnachting  aan de 

voet van Ararat Berg met  een wonderlijke uitzicht op de  

Ararat. i 

Dag 8 Doğubayazit-Van (178 km)  
O-M-A 

Na het ontbijt gaat het via de Tendurek pas (2644m) naar Van 

Onderweg maken we  een stop aan de Muradiye watervallen. 

Daarna Van Meer, het grootste meer van Turkije .. Het meer 

wordt omringd door diverse Armeense kerken, die in het water 

van het meer weerspiegeld worden. De oude stad Tuşpa-Van 

werd door de Urarti in de 9de eeuw v.Chr. gesticht. Het rijk 

van de Urarti omvatte een groot gedeelte van Voor-Azië. Dit 

rijk bereikte zijn hoogtepunt tussen 900 en 600 v.Chr. Daarna 

begon het verval. Men verloor de strijd tegen de Assyriërs ( 

spijkerschrift !), en door het binnenvallen van de Skyten en de 

Meden ging het rijk van Urarti ten onder. Een tijd lang 

beheerste Alexander de Grote deze omgeving. Na de Perzische 

periode ging het gebied over in Armeense handen. Nadien werd 

Van een Byzantijnse stad. In 1387 werd de stad verwoest door 

de Mongolen. Perzen en Osmanen vochten daarna om de 

heerschappij van het gebied. Het waren de Osmanen die de 

stad sterk uitbreidden.  



Bij aankomst in Van   lunch  in Hotel Ramada 4*.  In de 

namiddag de stad en zijn citadel bezoeken we. Na een 

dromerige zonsondergang op citadel gaan we naar ons  

Ramada Hotel 4* aan Van Meer voor diner en overnachting. i 

Dag 9: Van (100 km) 
O-M-A 

Dit oude Van stond op de plaats waar ooit – 3000 jaar geleden 

– de Urarteese stad Tushpa bloeide, maar Van werd uiteindelijk 

vernietigd tijdens de WOI, toen hier ettelijke gevechten 

plaatsvonden om er een Armeense staat te vestigen 

Na het ontbijt stoppen we bij een tapijtenknoperij. De kelims 

van Van zijn uniek vanwege hun Turks-Koerdische en 

Armeens-Perzische  motieven.  Daarna maken we een uitstapje 

naar de restanten van de burcht van Çavuştepe, op een 

heuvelrug 28 km ten zuiden van Van. Het is een goed 

voorbeeld van het bouwkundig meesterschap van de 

Urartubeschaving waarvan Minua-Kanaal: “Ishpuini's zoon 

Minua opende dit, dankzij de kracht van God Haldi. De naam is 

Minua-kanaal. Dankzij de grootheid van de god Haldi is Minua 

de machtige koning, de grote koning, de koning van de Bianili 

(Urartian) landen, de heer van de stad Tushpa. Minua zegt, 

deze inscriptie begint, wie deze vernietigt, wie dit ziet, wie 

tegen iemand anders zegt: "Ik heb dit kanaal geopend" zal 

worden door God Haldi, God Teisheba, God Shiuini en alle 

goden; van zonlicht worden verstoken.” 

Als lunch is er dit keer een lokale middagmaal bij Deniz 

Restaurant  in Gevaş.  Daarna nemen we  de boot naar het 

eiland Akdamar, 1000 jaar geleden een religieus centrum en 

enkele eeuwen lang de zetel van de Armeense patriarch. De 

Heilige Kruiskoepel Kerk is bijzonder  om de buitensculpturen 

met vnl. afbeeldingen uit het oude testament . Bezoeken de 

kerk van het Heilig Kruis, een meesterwerk van Armeense 

architectuur met prachtige bas-reliëfs, gelegen op het 



Ahtamar-eiland. Ooit werd hier in de 10de eeuw niet alleen het 

kerkje maar eveneens een paleis en een klooster opgetrokken. 

Tijdens het bezoek kunnen we genieten van mooie 

vergezichten op het meer en de omringende bergen.  

Aan het eind van de dag stoppen we ook aan een  Seldjoekse 

necropool in Gevaş.  i 

Dag 10: Van -Tatvan-Bitlis-Silvan-

Tigris–Hassuni-Diyarbakir - Mardin 

(451km) 
O-M-A 

Het wordt een dag vol afwisseling. Een eerste stop aan de 

Malabadibrug over de Batmanrivier.  

Lunch in  Silvan, het Byzantijnse  Martyropolis  omwille van de 

relieken  van christelijke martelaren omgebracht door de 

Sassanieden.  Het is ook de plek ook van waaruit   in WO I de 

Turken o.l.v. commandant Kemal(Atatürk) , de oprukkende 

Russen eventjes achteruitdreven en Bitlis en Mus  konden 

ontzetten.  Na de lunch bezoek aan Silvan  waar met Europees 

geld werk gemaakt wordt van de restauratie van heel wat 

gebouwen, fonteinen , waterraderen, kerken en moskeeën . Bij 

onze aankomst in Diyarbakır bezoeken we de 5,5 km lange  

Romeinse bazalten stadswallen en de tuinen van Hevsel, 

allemaal delen van een UNESCO – cultuurlandschap. 

 een Brusselaar op de Tigris met Transanatolie. 

Diner en overnachting in een charme hotel 4* in Mardin. i 

Dag 11: Mardin – Harran – Urfa  
O-M-A  

Na het ontbijt staat de stad Mardin met zijn typisch Arabische 

karakter, nauwe steile straatjes en gedecoreerde witte 



woningen op ons programma. Volgens Arnold Toynbee, de 

bekende Engelse historicus , was  het  rond 1950 de mooiste 

stad ter wereld. Van op het dak van de Sultan İsa Bey Medrese 

(1385) hebben we een prachtig uitzicht over de stad en de 

Mesopotamische laagvlakte. Na het bezoek aan de Grote 

Moskee vertrekken we naar het Deir-az-Zafaran-klooster 

verstopt tussen wijngaarden en tuinen in een onherbergzaam 

landschap. De meeste Syrisch-orthodoxe patriarchen zijn hier 

begraven.Tot 1933 was het klooster ook de zetel van de 

patriarch, die nu in Damascus zetelt.  Na de lunch vertrek naar 

het bijbelse Harran vanwaar aartsvader Abraham naar Kanaän 

vertrok. Het is  de warmste plek van Turkije, maar ook een van 

de meest schilderachtige dorpen door zijn lemen  goed 

isolerende bijenkorfwoningen. Diner en overnachting in Urfa 

Hilton.  i 

Dag 12: Urfa, Unesco werelderfgoed – 

Urfa Archeologische Museum-

Göbeklitepe-Atatürk Stuwdam- Kâhta  
O-M-A 

We bezoeken Urfa  waar de geschiedenis al bij Abraham 

begint.Het Archeologisch museum vertelt ons meer over het 

vervolg.  

Lunch in Gol , bekend voor zijn de Mesopotamische 

specialiteiten. In de namiddag uitgebreid bezoek aan 

Göbeklitepe , 15 km van Urfa, de archeologische sensatie van 

het laatste kwarteeuw, misschien zelfs van het laatste 

millenium ! Met zijn 11.500 jaar is het het oudst bekende 

tempelcomplex ter wereld . Dit stuk Unesco werelderfgoed 

heeft nog niet al zijn geheimen prijs gegeven. Wel circuleren er 

allerlei interessante hypothesen.  

Na dit bezoek, rijden wij zo’n 100 km verder naar Adıyaman . 

We logeren in KAHTA aan de voet van NEMRUT DAGI, een 



boetiekhotel. We zullen bezoeken de Nemrut Dag opgaan bij 

zonsondergang of bij  zonsopgang,  afhankelijk van de lokale 

omstandigheden. i 

Dag 13: Kahta -Nemrut Dağ-

Kahramanmaraş-Kayseri  (407 km)  
O-M-A 

Nog voor zonsopgang vertrekken we met  minibussen naar het 

hoogtepunt van de reis: Nemrut Dağı. Op de reusachtige 

plateaus van de berg Nemrut (2150m) treffen we de 

Commageense godenhemel aan. De kolossale beelden kwamen 

er in opdracht van Antiochos I (69-36 v. Chr.). Aangezien 

Antiochos zichzelf als goddelijk beschouwde voegde hij ook zijn 

eigen beeltenis aan de rij toe. Antiochos I stamt via zijn vader 

Mithridates af van de Perzische koning Darius en via zijn 

moeder Laodike van Alexander de Grote. Zijn rijk, Commagene 

was een bufferstaatje tussen het gebied van Grieken, 

Romeinen en Perzen. Vandaar dat er goden uit beide culturen 

vereerd werden. De tumulus op deze berg is nog altijd  160 m 

hoog en heeft een doorsnede van 150 m.      

Na de beklimming van de Nemrut smaakt het ontbijt ons des te 

meer.  Verder naar Karamanmaras We bezoeken er de 

koperateliers en de kruidenmarkt. Dan vertrekken we naar 

Cappadocië via de hoogvlakte van het Antitaurus-gebergte . 

Onderweg bezoeken we Kayseri, een economische hotspot, één 

van de zogenaamde Anatolische Tijgers . We bekijken er de 

Grote Moskee en de cilindervormige döner kümbet, een 

schoolvoorbeeld van een Seldjoeks mausoleum uit 1276.Diner 

en overnachting in Kayseri,hotel 4*-5*.  i 

Dag14: Kayseri-Cappadocië – 

Cappadocië (160 km)  
O-M-A 



We hebben vandaag de hele dag de tijd om deze unieke streek 

te leren kennen. Onder invloed van de weerelementen als 

wind, regen en temperatuursverschillen is in de loop der tijden 

een uniek tufstenen  erosielandschap ontstaan, dat er met de 

zogenaamde feeënschoorstenen, rotskegels en rotspunten  

uitziet als een maanlandschap. Natuurlijk brengen we een 

bezoek aan het Openluchtmuseum van Göreme met de 

rotskerken en hun prachtige fresco’s en aan de Duivelsvallei.  

In Avanos bezoeken we een tapijtenschool/winkel en een 

onyxatelier. Daarna volgt een heerlijk diner met folkloristische 

dansavond. Overnachting in ons hotel 4*. i 

Dag15: Cappadocië-Kayseri-Nevşehir-

Europa 
Na het ontbijt buffet genieten we van vrije tijd in Cappadocië 

tot aan de transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht. 

Einde van een intens gevarieerde reis. 

Proef onderweg baklava en neem afscheid van een ander 

cultureel rondreis van TransanatolieTour. 

Proef onderweg baklava en neem afscheid van een andere 

culturele rondreis van Transanatolie Tour. i  

Prijzen 
 Tour Prijslijst van TransAnatolie: Reisproducten (Tours, 

Rondreizen, Groepsreizen, Vakanties) van TransAnatolie 

Tour in Turkije 

 Of stuur a.u.b. een e-mail voor de speciale voorwaarden  

en prijzen. i 

Facultatieve uitstappen 
 Folk Caucasiches dansen in Kars, 

 Cappadocië per luchtballon, Draaiende Derwisch Dansen  i 

Inbegrepen 

https://transanatolie.com/Nederlands/TransAnatolie%20Tours/tour_prijslijst.htm
https://transanatolie.com/Nederlands/TransAnatolie%20Tours/tour_prijslijst.htm
https://transanatolie.com/Nederlands/TransAnatolie%20Tours/tour_prijslijst.htm


 15 dagen 14 overnachtingen vol pension in 4* (of 5*) 

hotels of charmehotels.. 

 VP vanaf diner eerste avond  tot ontbijt op de laatste dag. 

 13 middagmalen ( meestal streekspecialiteiten)  

 Transport in Turquie. 

 Ingangsgelden voor de vermelde plaatsen en musea   

 Folkloristisch diner( laatste avond)  

 Diensten  van een Nederlandstalige universitaire gids. i 

Niet inbegrijpen 
 Dranken in hotels en in restaurants, 

 Facultatieve excursies 

 Drank aan tafel en de gebruikelijke fooien voor chauffeur 

en gids ( richtprijs 3 à 5 euro pppd),   

 Retour vliegtickets Europa/Turkije, 

 Luchthavenbelasting 

 Verzekeringen. i 

Vertreksdagen kunnen georganiseerd worden (volgens de 

vraag van de speciale groepen) i 

Opmerkingen 
 Vertreksdatum kan veranderd worden voor gesloten 

groepen . 

 Er is een speciale prijs voor gesloten groepen van meer 

dan 23 pax. Kortingen zijn eventueel mogelijk voor 

studenten, onderwijspersoneel, reizigers met een 

beperking en hun begeleiders. 

 Eén FOC  voor groepen van  meer dan 23 pax. i 

Alle rechten zijn voorbehouden aan TransAnatolie Tour- 

Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.. i 

TransAnatolie Tour: Multilingual 

Cultural Tour Provider and Operator 
i ________________________________________ 



 


