VOGUE X TURKIJE

DUIK IN
HET DIEPE

Het Egirdirmeer in
merengebied Göller Bölgesi

Ontsnap aan de grote steden en drukbezochte badplaatsen en
DOMPEL JE ONDER in één van de tientallen (adembenemende!)
MEREN die Turkije rijk is.

Een meer is vast niet het eerste waaraan je denkt bij het boeken van
een reis naar Turkije. Maar het land heeft er tientallen, stuk voor
stuk volstrekt uniek en allemaal even adembenemend. En bovendien omringd door culturele trekpleisters die je bezoek extra de
moeite waard maken. De allermooiste meren van Turkije op een rij.

Eiland Akdamar in het Vanmeer

Göller Bölgesi

Het merengebied Göller Bölgesi is hét bewijs dat de Turkse
kustlijn veel meer te bieden heeft dan alleen maar zon en zee. Net
boven Antalya – het hart van de Turkse rivièra – bevindt zich
namelijk een hele regio vol kristalheldere meren, omringd door
geurige velden, verborgen canyons, nationale parken en eeuwenoude steden als Sagalossos en Antiochië. Of je nou van de natuur,
geschiedenis of sportieve activiteiten houdt: Göller Bölgesi heeft
het allemaal.

Tuz Gölü

Tuz Gölü is het op één na grootste meer van Turkije. Door de
laag zoutkristallen op het oppervlak lijkt het van een afstandje net
een sneeuwvlakte. Liefst 70% van al het zout dat in Turkije
gebruikt wordt, wordt uit dit meer geoogst. Een must voor iedereen die op bezoek is in het nabijgelegen (en op Instagram mateloos populaire) Cappadocië. Dankzij de in groten getale
aanwezige flamingo’s, witte ganzen en torenvalken is Tuz Gölü
ook nog eens de perfecte bestemming voor vogelspotters.

Sapanca

Sapanaca is vanuit Istanboel slechts twee uur rijden en daarom
een populaire bestemming voor een weekendje weg. Al zal de
overweldigende natuurpracht er ook iets mee te maken hebben.
Het is er perfect voor hikes in de natuur, fietstochten en picknicks. In de zomer kun je er naar hartenlust zwemmen, waterskiën
en kajakken. Maar ook in de winter is het er goed toeven, alleen al
omdat het populaire ski-oord Kartepe vlakbij is. Daarnaast staat
Sapanca bekend als een uitstekende plek om te vissen. Vandaar
ook de talrijke visrestaurants van topkwaliteit rondom het meer.

onder Yedigöller (wat letterlijk ‘zeven meren’ betekent) vallen,
staan bekend om enorme verscheidenheid aan planten en dieren.
Van herten en beren tot wolven en vossen, plus een breed scala
aan weelderige bomen. Ideaal om te wandelen en te kamperen.
En als je er toch bent, vink dan ook meteen de bezienswaardigheden in de buurt af: het nabijgelegen skigebied Kartalkaya bijvoorbeeld, de warmwaterbronnen of de charmante stad Bolu.

Yedigöller

In de buurt van Bolu bevindt zich nog een bijzonder meer, namelijk het schilderachtige Abant. Door de imposante bossen met
pijnbomen, wilgen en eiken die het meer omringen, voel je je
compleet afgesloten van de rest van de wereld en helemaal

Nationaal park Yedigöller is zonder twijfel een van de meest
gefotografeerde landschappen van Turkije. De zeven meren die

Abantmeer
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Het Saldameer
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Vanmeer

Het grootste meer van Turkije ligt in het verre oosten van het
land: het Vanmeer. Met stip het meest ongerepte meer. Door z’n
ligging – ingeklemd tussen besneeuwde bergen – zijn er geen
hotels of resorts te bekennen langs de kustlijn, alleen maar eindeloze zand- en kiezelstranden. Wel tref je er de nodige historische
trekpleisters. Midden in het turquoiseblauwe meer ligt bijvoorbeeld het pittoreske eilandje Akdamar, met daarop een kerk en
kloostercomplex uit de tiende eeuw. Bezoek ook het Vankasteel:
een enorm fort met uitzicht op de ruïnes van Tushpa, dat in de
negende eeuw de hoofdstad van Urartu was.

Bafameer

Het Bafameer in het zuidwesten van Turkije is een oase van
natuurpracht, gelegen tussen zon-, zee- en strandbestemmingen
Ku adası en Bodrum. Het meer is een onderdeel van een natuur-

park vol pijnbomen en olijfbomen en is de thuisbasis van duizenden vogelsoorten zoals pelikanen, zeearenden en aalscholvers. Ook
aan charmante hotels en campings is er absoluut geen gebrek.

Köyceğiz

Het meer Köyceǧiz ligt tussen de drukbezochte zomersteden
Marmaris en Fethiye in. Overnacht vooral in Köyceǧiz, een
rustiek dorp vol leuke hotels, dat aan het meer grenst. Daarvandaan maak je de bijzonderste wandeltochten of ontdek je het meer
per boot. Daarbij kom je ongetwijfeld de karetschildpad tegen,
Köyceǧiz is immers z’n natuurlijke habitat. Sla ook vooral de
beroemde modderbaden bij de Sultaniye Hot Springs niet over.

Saldameer

‘De Turkse Malediven’ noemen ze het Saldameer in de provincie
Burdur ook wel. En als je het blauwe water en de witte zandduinen ziet, begrijp je meteen waarom. De ligging is ietwat geïsoleerd, dus hordes toeristen zul je hier niet gauw aantreffen. De
natuur is dan ook nog helemaal in tact; er zijn geen gebouwen te
bekennen. Ook leuk: nergens spot je zó veel verschillende vogels
als hier.
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één met de natuur. Hier word je ’s ochtends wakker met het
getjilp van vogels. Al hoef je je zeker niet te vervelen. Langs de
zeven kilometer tellende kustlijn kun je hiken, mountainbiken
of paardrijden.

