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Na zomervakanties in huisjes en
appartementen op de eilan-
den Zakynthos,Djerba en

Sardinië belooft de all inclusive vakan-
tie in het Turkse Alanya echt wat anders
te worden.De kinderen hebben hun zin
gekregen,want Club Mermaid Village
ziet er in de folder zo fantastisch uit.En
er is zoveel te doen.We wagen het er op,
te meer omdat  we het dit jaar op een last
minute aan laten komen en de keuze
dan toch erg beperkt blijkt.
De kennismaking met het complex in
het plaatsje Türkler op zo’n vijftien
kilometer van de stad Alanya  is niet

onverdeeld positief.Ooit gelegen tussen
de citrusvelden met zicht op de
Middellandsse Zee bevinden de roze
gebouwen zich nu temidden van bouw-
putten van toekomstige hotels die het
uitzicht - vanuit het zeer comfortabele
en ruime appartement - goeddeels ont-
nemen. Het eerste ontbijt voldoet aan
alle cliché’s die rondgaan over ‘all inclu-
sive’: rijen mensen die staan te wachten
tot ze hun broodje kunnen roosteren,
instantkoffiemachines die defect zijn en
geen plek aan tafel.

Kindershow 
Maar na een paar dagen slaat de handig-
heid toe,en wordt duidelijk wat de beste
tijden zijn om de eetzaal te bezoeken.Zo
blijkt het middagmaal een verademing.
In een oase van rust kun je op het terras
genieten van vooral veel smakelijke
Turkse gerechten en je een glas heel
behoorlijke wijn in laten schenken zon-
der wachttijd.De overige gasten bevin-
den zich op dat moment namelijk rond
het zwembad waar de bakken hambur-
gers,patat en spaghetti klaarstaan.
De kinderen hoeven niet te wennen,
voor hen is ‘Mermaid’vanaf dag 1 een
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paradijselijk oord en weten zij dat dit ‘de
mooiste vakantie van hun leven’zal
worden.Ze vinden hun draai al snel.Zo
weet Johannes (8) exact wanneer de
Turkse mevrouw de platte suikerbrood-
jes gaat bakken en staat hij even later
paraat als de Turkse pizza’s uit de steen-
oven komen. Catarina (6) vindt feilloos
de weg naar de frisdrankmachine en
schept tijdens de lunch haar eigen bord-
je vol,met vooral hamburger en patat.
Tussendoor spelen ze met hun vriendjes
tafeltennis en waterpolo en glijden ze
van de drie glijbanen.
Maar het hoogtepunt van de dag voor
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zoveel meer dan strand alleen

Turkije
de kleintjes is ’s avonds.Om half negen
zijn ze steevast  van tafel vertrokken,op
weg naar de kindershow.Zingen,dan-
sen en ter afsluiting het treintje door een
haag van ouders betekent het summum
voor de jonge gasten.

Zeeschildpadden
Veel ouders volgen het vakantieritme
van hun kinderen en komen het com-
plex nauwelijks af.Maar daarmee doen
ze zichzelf- en de kinderen- ernstig
tekort,want er blijkt veel te zien in de
nabije omgeving.De bekende mooie
plekjes kunnen met een georganiseerde

excursie bezocht worden,maar dat
heeft niet onze voorkeur.We besluiten
een auto te huren en doen dat uiteinde-
lijk bij de hotelreceptionist die voor een
schappelijk bedrag zijn eigen voertuig
aanbiedt.
Maar ook met de lokale bussen en per
dolmus (taxibusje) is gemakkelijk de
omgeving te ontdekken.Zo pakten wij
de comfortabele lijnbus voor de 75 kilo-
meter naar Side.Ter plekke hebben we
eerst even de gebruikelijke onderhande-
lingen die meestal uitmonden in discus-
sies,nu met een verkoper die liefst vier
euro voor evenzoveel bananen durft te
vragen.Maar eenmaal gevlucht van de
man,wanen we ons in een openlucht-
museum met resten van Griekse tem-
pels her en der langs de wandelpaden
vespreid.Tijdens het boottochtje van
een uur (5 euro) zien we de grote zee-
schildpadden voorbijzwemmen en
lucht happen boven water.

Verse forel
De setting van het middageten is won-
derschoon: de ober in het restaurant op
de rotspunt roept ons uit het warme
ondiepe zeewater wanneer de verse zee-
baars gegrilld is.De kinderen blijven in
het zwembad spelen terwijl wij aan het
naastgelegen tafeltje genieten van het
eten en van het uitzicht.We rekenen
voor het diner voor vier personen uit-
eindelijk 35 euro af.
Niet minder mooi is de lokatie van res-
taurant Caglayan,dat we per auto ont-
dekken.Wat zijn we blij dat we toch nog
even geduld hadden en niet neerstreken
in de drukke tent die alle excursies naar
de watervallen van Manavgat aandoen.
Met de skelterbaan en het overvolle
aangelegde zwembadje.
In Caglayan zoeken we een tafel uit aan
de oever van de snelstromende
Manavgat rivier,waarin een bad een
weldadige, ijskoude verfrissing is.Hier
staat natuurlijk verse forel uit de rivier

Ook leuk met de kids

De volgende ochtend plukken we druiven van
de wilde struiken langs de weg voor het ontbijt
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blijkt het ook in een afgelegen bergdorp
moeilijk om een bed te vinden.Want
zelfs hier wil de lokale bevolking een
slaatje slaan uit de situatie en vraagt
voor een overnachting in een karig
onderkomen bedragen die passen bij
luxe viersterrenhotels.En geld opne-
men is niet mogelijk.

Theetuin
Gelukkig ontfermen de twee jonge
vrienden Ozgur en Volcan zich over
ons.Zij zorgen dat de prijs voor een
kamer van 50 naar 25 euro keldert.
Stromend water is er niet,maar de

kamer en het beddegoed zijn schoon.
En de stilte,de berglucht en het uitzicht
over het rotslandschap maken het ver-
blijf alleen al de moeite waard.
Ze dringen aan om hun dorp te tonen
en leiden ons rond langs een uitkijkto-
ren en een theetuin.Hier komen vrien-
den en families (mannen en vrouwen)
samen om thee te drinken, ijs te eten en
te ontspannen aan de tafeltjes tussen het
groen.Een borrel wordt er niet
geschonken, daarvoor is er in het dorp
één ‘alcohol shop’,waar de flessen raki
en bier achter de betraliede ramen staan
uitgestald.

op het menu,van de houtskoolbarbe-
cue.Voor nog geen zeven euro per per-
soon.‘Wij hebben hier voor tachtig pro-
cent Turkse toeristen,die vooral in het
weekend komen’,verklaart de restau-
ranthouder.‘Maar wij willen de buiten-
landse toeristen niet verliezen,daarom
rekenen we eerlijke prijzen.Anderen
lichten de toeristen op,omdat ze den-
ken dat ze maar één keer komen en
daarna niet meer.’

Haarspeldbochten
Tien kilometer verder de rivier op zien
we helemaal geen toeristen meer.We
nemen een duik in het groenblauwe
water van het stuwmeer in de ‘green
canyon’en stillen de lekkere trek met
versgeplukte vruchten van de alomaan-
wezige wilde vijgenbomen.Onderweg
moeten we stoppen,voor een overste-
kende landschildpad.
We proeven van ongerept Turkije en
willen eigenlijk niet terug naar het res-
ort.Op de landkaart stippel ik een leuke
route uit die ons via de bergplaatsjes
Ibradi en Akseki aan het begin van de
avond weer naar Alanya moet leiden.
Maar het loopt anders.Door het verla-
ten en onherbergzame Taurusgebergte
rijden we door steile haarspeldbochten
op goed geluk naar onze bestemming.
Als we twee uur later in Ibradi arriveren
zijn we geen enkele wegbewijzering
tegengekomen en is de duisternis
inmiddels ingetreden.
Een ongeplande overnachting is onver-
mijdelijk want de tocht in het donker
voortzetten is te gevaarlijk.Maar met 38
euro en een paar Turkse lires op zak

Ozgur en Volkan vinden dat de avond
moet worden afgesloten met een eten-
tje,bij de familie van Volkan thuis.We
kunnen niet weigeren en zijn zus spoedt
zich vanuit de theetuin naar huis om in
de keuken aan de slag te gaan.Een uur-
tje later staat er in de huiskamer van de
bescheiden woning een groot plateau
met borden soep,macaroni, salade,
gevulde paprika,yoghurt en brood op
de grond.We genieten van het eten en
de gastvrijheid en worden tegen mid-
dernacht door onze nieuwe vrienden
begeleid naar het pension. Johannes
sluit de bijzondere dag gepast af door

een flinke schorpioen vlak voor zijn
voeten op te merken. Het gevaarlijke
dier wordt direct geplet onder de grote
schoenen van een van de dorpsjonge-
ren.

Parasailen
De volgende ochtend plukken we drui-
ven van de wilde struiken langs de weg
voor het ontbijt en nemen een duik in
de op dit punt smal geworden,en nog
koudere,Manavgat rivier.Eenmaal
nabij de plaats Akseki kruisen we ineens
een snelweg die ons,een mooie ervaring
rijker, in een mum van tijd naar de toe-
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ristische kustlijn voert.
Maar ook voor wie niet te ver van huis
wil, is er dichter bij het resort genoeg te
zien en te doen.Zo is het goed toeven
aan het ‘hotelstrand’op vijfhonderd
meter afstand van Mermaid Village.
Frisdrank,koffie,bier en de simpele
maar smaakvolle lunch is ook hier inbe-
grepen.Het parasailen was een mooie
belevenis en de prachtige zonsonder-
gang geeft aan dat de stranddag voorbij
is.
Een leuke bestemming voor een halve
dag is Alarahan,op nog geen half uur
rijden van het hotel.Rond deze berg

met een vervallen kasteel is een oude
karavanserai (historische overnach-
tingsplek voor handelaren),maar
vormt  de koude snelstromende Mara
rivier de echte aanleiding voor een
bezoek.Toeristen laten zich bedienen
aan overkapte tafels in het water.
Anderen scharen zich rond één van de
visvijvers.Wij dobberen in het heldere
water of laten ons meesleuren door de
stroming.

Fort
Twintig jaar geleden was Alanya volgens
de Travel Survival Kit nog een ‘plezierig,
klein stadje dat leeft van de landbouw en
het toerisme’.Nu wanen we ons in de
zona sul van Rio de Janeiro wanneer we
over de drukke boulevard rijden langs de
hoge appartementen,op weg naar het
fort (Kale).Dit door de Selsjoeken aan
het begin van de dertiende eeuw
gebouwde ommuurde complex boven-
op de rotspunt van het schiereiland
vormt de grootste attractie van Alanya.
De rit naar boven is alleen al de moeite
waard vanwege de indrukwekkende ver-
gezichten. In het fort zelf worden de uit-
zichten alleen maar mooier.Met een
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scherp oog zien we zelfs de schilpadden
onder ons zwemmen.
Een boottochtje langs de verschillende
grotten van het schiereiland hoort ook
bij een dagje Alanya.We huren de
schreeuwende,onverstaanbare  kapitein
Abdullah en zijn stevig raki-drinkende
kornuit in voor vijftien euro voor een
anderhalf uur durende trip. ’s Avonds
biedt Alanya natuurlijk alle vertier dat
een grote,moderne badplaats heeft.De
kinderen mogen nog even bungeejum-
pen voordat we bij de Miami Beach
Club neerstrijken.Dit eenvoudige res-
taurant heeft ons hart gestolen,want
hier betalen we voor het eerst zonder
ergernis en discussies de correcte reke-
ning.Ons tafeltje kijkt uit over het
strand waar de lokale bevolking rond
zonsondergang massaal verkoeling
zoekt in de zee.Catarina ligt in het
zwembad en Johannes speelt een spelle-
tje snooker.Omdat de pizza ook nog
eens goed in de smaak valt, is dit met
afstand het favoriete restaurant van de
kinderen. l

Johannes sluit de bijzondere dag
gepast af door een flinke
schorpioen vlak 
voor zijn 
voeten op 
te merken

Turks genieten

www.clubmermaid.com
www.turkse-riviera.nl
www.vakantie-turkije.info
www.turkijenatuurlijk.nl
(wandelreizen)
http://home.deds.nl/~alanya/
(veel achtergrondinformatie
over Alanya)
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