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De Hittiten

Highlights:

Het Anatolische schiereiland is een culturele mozaïek, een synthese van
opeenvolgende beschavingen die hun sporen hebben achtergelaten in
Anatolië. Een van deze beschavingen, de Hittiten, waren een wereldmacht in
hun tijd. De Hittiten zijn bekend om hun eerste geschreven grondwet in de
wereld en een geavanceerde wetboek van strafrecht; om hun productie van
lichte strijdwagens, het geweldige wapen van deze tijd; om hun koningen
die meesters waren in strategische oorlogsvoering; om hun pantheon van
1000 goden en godinnen; en om hun prachtige steden. De antieke stad Hattusa is een van de
tien Turkse sites die tot de Werelderfgoedlijst van UNESCO behoren. De Hittiten hebben ons ook
uitzonderlijke spijkerschrifttabletten nagelaten die deel uitmaken van het Geheugen van de Wereldregister van UNESCO. De Hittitische routes verkennen het rijke culturele erfgoed van de regio
tussen stille omgevingen – een bijzondere en ware ervaring voor liefhebbers van geschiedenis,
cultuur en natuur.
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De Wandelroutes

in Yazilikaya met in ravijnrotsen
gegraveerde goden

van de antieke Hittitische stad Hattusa en de aarden heuvel Alacahöyük. De Hittitische wandel- en

gereconstrueerde verdedigingsmuren en
monumentale stadspoorten.

Het middelpunt van de Hittitische routes is een prachtige nationale park, opgericht in 1988 over een

Hittitische voorwerpen uit de opgravingen
bevinden

in 2010 door het gouvernement van Çorum gemarkeerd langs de oude wegen die langs oude
karavaan- en migratieroutes leiden. De
alternatieve routes meegerekend beslaat de
totale lengte van de routes 385 kilometer.
Zes spannende mountainbike routes zijn
samen 406 km.

de provincie Çorum

Çorum bevindt zich op 244 afstand van
Ankara, 614 kilometer afstand van Istanbul
en 63 km van luchthaven Merzifon. Het
centrum van Çorum bevindt zich op 52 km
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57 km van het district Ortaköy.
Er zijn hotels en pensions in de provincieen bungalows te huur in het dorp Incesu. In
enkele dorpen langs de route kan men bij
gastfamilies logeren. De meren van Çatak,
kampeerterreinen in de natuur. Alle seizoenen behalve winter zijn geschikt voor
wandelen.

Reisgids

Turks- en Engelstalige reisgidsen met
routekaarten en GPS coördinaten zijn beschikbaar. Zie voor meer informatie de website www.corum.gov.tr.
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