
 

 

Route 6+: Bozburun - Datça/Simi - Bozburun 
 

Globaal programma: 

 

Dag 1 (zaterdag) 

 

Aankomst op Dalaman-airport. Transfer naar de haven van Bozburun, een dorp op de punt van het 

schiereiland nabij Marmaris. U wordt op de boot ontvangen door het personeel en er wordt uitleg 

gegeven over het verblijf aan boord. Verder heeft u de mogelijkheid om zelfstandig het kleine, maar 

gezellige kustplaatsje te ontdekken. Diner en overnachting vinden aan boord plaats. 

Afhankelijk van de aankomsttijden van de verschillende gasten en de weersomstandigheden kan er 

eventueel ook besloten worden direct uit te varen en de nacht in een baai door te brengen. 

 

Dag 2 (zondag) 

 

Na het ontbijt wordt met de reis begonnen en varen we naar Kameriye-eiland, waarop zich de 

overblijfselen van een oude kerk bevinden. Indien u wilt, kunt u een kleine wandeling hierheen maken. 

Natuurlijk kan in deze baai ook de eerste duik van deze week in het kristalheldere water worden 

genomen. 

In de loop van de middag varen we verder naar een paradijselijke baai, volledig omzoomd door 

pijnbomen, onze slaapplek voor deze nacht. Hier kunt u optimaal van de rust en de natuur genieten. 

 

Dag 3 (maandag) 

 

Vandaag is nog een heerlijk ontspannen dag, er is ruimschoots tijd om te relaxen, zonnebaden en 

zwemmen. We zullen een aantal baaien in de baai van Hisarönü aandoen. Pak ook eens een kano om de 

omgeving te verkennen. 

We brengen de nacht door in rustige baai waar u kunt genieten van de fantastische sterrenhemel. 

Misschien ziet u wel vallende sterren en kunt u uw wensen voor de toekomst doen. 

 

Dag 4 (dinsdag) 

 

In de ochtend varen we naar het dorpje Datça. Dit vroegere vissersdorp is nu een rustig vakantiedorpje 

met een zeer ontspannen sfeer. Van hieruit kunnen we een excursie maken naar het antieke Knidos, een 

Grieks-Dorische nederzetting. Deze havenplaats was vanaf de 6e eeuw v.Chr. een belangrijke 

handelsplaats. Hier stond het beroemde Aphrodite-standbeeld van de grote Griekse beeldhouwer 

Praxiteles en hier was ook een artsenschool, waarvan de naam en faam tot in alle Griekse steden 

doordrong. De ruines liggen pittoresk tegen een helling in de haven. Hier zijn overblijfselen van een 

Korinthische tempel te zien, twee theaters en een deels goed bewaard gebleven stadsmuur. Hoog boven 

de zee ligt de akropolis, waar ook de ruines van de Aphrodite-tempel te vinden zijn. 

We overnachten in de haven van Datça, zodat u ook ’s avonds in de kleine winkeltjes op zoek kunt gaan 

naar originele Turkse souvenirs en leuke cadeautjes voor het thuisfront of kunt genieten van een drankje 

op één van de gezellige terrassen aan het water. 

 

 

 



 

 

Dag 5 (woensdag) 

 

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan de paspoortpolitie en douane en doorlopen de officiële 

procedure, zodat we naar Griekenland mogen varen. Zodra de papieren in orde zijn, varen we naar de 

overkant, naar het Griekse eiland Simi. Daar zoeken we een heerlijke baai op voor een relaxte middag. 

Lees een goed boek of een ontspannen tijdschrift en neem een lekker drankje terwijl u van de 

schitterende omgeving geniet. 

Deze baai is ook onze overnachtingsplaats. 

 

Dag 6 (donderdag) 

 

Vandaag genieten we van een heerlijk ontspannen dag. Er is ruimschoots tijd om te relaxen en te 

genieten van de rust in een baai en het warme zeewater. Wie wat actiever wil zijn kan een kleine 

wandeling maken naar het kerkje bij de ingang van de baai of pakt een kano om de beschutte baai te 

verkennen. 

Aan het eind van de middag varen we naar de andere kant van het eiland, naar het plaatsje Simi. Dit dorp 

is gebouwd tegen de bergflank. Grote trappen verbinden het lagergelegen gedeelte, de haven van Gialos, 

met het hogere en oudste gedeelte van het eiland, Horio. In de wirwar van steegjes zorgen de 

goedverzorgde huisjes in pastelkleuren en de oude ruïnes voor een schitterend contrast. Hier vind je 

geen ordinaire moderne huizen: een archeologische commissie controleert zorgvuldig alle bouwplannen 

en waakt erover dat de lokale stijl van het eiland bewaard blijft. 

We overnachten in het haventje, zodat u alle tijd heeft om van dit idyllische plaatsje te genieten. 

 

Dag 7 (vrijdag) 

 

Vandaag verlaten we de Griekse wateren en varen we naar Bozburun, waar we allereerst de papieren 

voor onze terugkomst in Turkije in orde zullen maken. Vervolgens varen we terug naar een baai voor het 

middageten en een laatste duik van deze week.  In de loop van de middag gaan we weer naar de haven 

van Bozburun. Dit vissersdorp is nog niet zeer toeristisch, de eigenaren van winkeltjes en cafeetjes zullen 

u daarom ook zeer hartelijk ontvangen zonder te opdringerig te zijn. Een leuke gelegenheid om tussen 

de lokale bevolking op zoek te gaan naar leuke originele Turkse cadeautjes voor het thuisfront. 

Wat u ook niet mag missen, is een bezoekje aan één van de scheepswerven waar de houten gülets 

gebouwd worden. 

We overnachten in dit gemoedelijke plaatsje, zodat u ook ’s avonds de tijd heeft om gezellig een terrasje 

te pakken. 

Afhankelijk van de wensen van de groep en de transfertijden kan er eventueel ook voor gekozen worden 

om deze laatste nacht nog in een baai te blijven. 

 

Dag 8 (zaterdag) 

 

Rond tien uur ’s ochtends dient u uw cabine(s) te verlaten, zodat het personeel het schip in orde kan 

maken voor de volgende groep. Uiteraard kan uw bagage aan boord blijven totdat uw transfer naar de 

luchthaven of naar uw verlengingsaccommodatie plaatsvindt. 

 

Belangrijk voor u om te weten:  

de kapitein aan boord is verantwoordelijk voor uw veiligheid en de veiligheid van zijn schip. Hij heeft dan 

ook te allen tijde het recht om bij slechte of veranderende weersomstandigheden het programma te 

wijzigen. 


