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Lycië

Highlights:

Lycië is de historische naam van het schiereiland Teke dat vanaf de zuidwestkust
van Turkije de Middellandse Zee in steekt. Vanaf de rotsachtige kust stijgen
de bergen steil omhoog en bieden schitterende uitzichten en gevarieerde
wandelpaden. Het schiereiland wordt gedomineerd door bossen; dennenbomen
gemengd met aardbei- en Johannesbroodbomen en op hoger op gelegen
gebieden veranderen deze in jeneverstruiken en ceders.
De Lyciërs waren democratische, onafhankelijke en oorlogszuchtige mensen met een geavanceerde
kunststijl en een hoge levensstandaard. Hun strategische positie leverden hen unieke kansen
op voor zeehandel en (van tijd tot tijd) piraterij. Na de Perzische overheersing verwelkomden
de Lyciërs Alexander de Grote en absorbeerden de Griekse cultuur. Het Romeinse Rijk maakte
van Lycië een aparte provincie; tijdens de overgang van het Romeinse naar het Byzantijnse Rijk
werden vele kloosters opgericht op de Lycische heuvels. Er is een overvloed aan Lycische graven
en ruïnes op het schiereiland en de wandelroute gaat door vele afgelegen historische plekken.

Olympos bergen, boven de boomgrens
(1)

dorpelingen met hun oude olijfbomen
en geitenkudden (3)
zuilen, gehouwen stenen weggestopt in
heuvelruggen en struiken (4)
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opgegraven ruïnes van Patara
heuvels boven Kas en Kalkan tot aan de
Griekse eilanden

De Lycian Way
De Lycian Way is een 509 km lange, 25 dagen durende en gemarkeerde voetpad van Fethiye
naar Antalya, rond de kust van Lycië in Zuidwest Turkije. De route bestaat voornamelijk uit oude
voetpaden en muilezelpaden, meestal verhard en met een stenen ondergrond, niet geschikt
voor mountainbikes. De route werd in 1999 verkend, ontworpen en gemarkeerd door Kate Clow,
een Brits-Turkse amateur historicus. Deze eerste lange afstand wandelroute van Turkije werd
gemarkeerd om enkele oude wegen van

met ceder- en esdoornbomen af naar
Finike
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eiland Sulu Ada (een piepklein eilandje)
vanuit de vuurtoren in Kaap Gelidonia

Het startpunt Ölüdeniz bevindt zich op twee
uur afstand van Luchthaven Dalaman; dit
is het makkelijkste deel van de route. Er
is een goede openbaar vervoer langs de
hele route en het eindpunt is nabij het
internationale luchthaven van Antalya.

watervallen van de canon met
rotswanden in Göynük

Het beste wandelseizoen is in voor- en
najaar – februari-mei of septembernovember –zomer in Lycië is te heet
voor lange wandeltochten. Behalve voor
drie toppen van de eerste categorie,
kunt u voor iedere nacht accommodatie
vinden in dorpshuizen, pensions en small
hotels. Onafhankelijk wandelaars kunnen
voldoende wilde kampaarterreinen met
water in de buurt vinden.

Reisgids
Het reisgids met routekaart is verkrijgbaar
via de website en veel boekhandels. GPS
coördinaten kunt u downloaden op www.
trekkinginturkey.com.
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