
 

 

Route 3: Bozburun - Rhodos/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 brengen we een bezoek aan de paspoortpolitie en douane en doorlopen de officiële 

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

we naar de eerste baai van deze week,  waar u alle tijd heeft om te genieten van de zon en uitgebreid te 

zwemmen en snorkelen in de kristalheldere zee.  

Overnachting zal plaatsvinden in een rustige baai. Geniet van de zonsondergang met een heerlijk koel 

drankje in uw hand en vergeet ’s avonds niet te kijken naar de fonkelende sterrenhemel. 

 

Dag 3 (maandag) 

 

Afhankelijk van de weersomstandigheden bepaalt de kapitein op welk tijdstip van de dag we de oversteek 

naar Rhodos, het eerste Griekse eiland van deze week, zullen maken.  

Bij mooi weer zullen we ervoor kiezen om ’s ochtends nog in een baai te blijven en na de lunch de 

oversteek te maken. Bij slechter weer en/of hoge golven zal de overtocht al in de ochtenduren 

plaatsvinden. 

Rhodos, het grootste eiland van de Dodekanesos is bekend om zijn stralend witte huisjes en rijk 

historisch verleden. In de middag en avond heeft u de tijd om zelfstandig de oude middeleeuwse stad 

Rhodos-Stad te ontdekken. De stad werd gebouwd door de Johannieters en is omringd door hoge muren. 

Je zult je er in de sfeer van ridderverhalen wanen. Veel straten zijn nog net als vroeger met oude ronde 

keien geplaveid. Wanneer je een beetje uit de drukte van het centrum wegloopt, kom je in nog 

maagdelijke steegjes.  

De volgende plaatsen kunnen wij u aanbevelen: het archeologisch museum, het paleis der grootmeesters 

of der ridders, de stadswallen, de ridderstraat, het byzantijns museum, de Turkse baden, de 

moslimbegraafplaats en het aquarium. 

Winkelliefhebbers kunnen hun hart ophalen in het nieuwe stadscentrum. 

Diner en overnachting vinden plaats in de haven van Rhodos.  

 

Dag 4 (dinsdag) 

 

Vandaag gaan we het 77 kilometer lange eiland Rhodos per jeep verkennen (kosten ± € 30,- p.p., lunch 

en entreegelden niet inbegrepen). De ideale manier om het echte Griekse leven in de kleine dorpjes te 

proeven. Allereerst brengen we een bezoek aan de Vlindervallei, waar u een wandeling kunt maken door 



 

 

de 1 kilometer lange, weelderig groene vallei. Daar ziet u vele duizenden vlinders van het soort ‘Spaanse 

vlag’, die worden aangetrokken door de geurende hars van de speciale boomsoort. We vervolgen onze 

tocht door verschillende kleine dorpjes en het aantrekkelijke landschap richting het in de bossen gelegen 

restaurant Epta Piges, waar we gaan lunchen. Zelfs op de heetste zomerdagen is het onder de platanen 

heerlijk koel. Na de lunch rijden we deels over onverharde wegen verder naar Lindos, een schitterend 

dorp gelegen tussen een schilderachtige baai en een antieke acropolis. U kunt er een bezoek brengen 

aan de middeleeuwse burcht (te voet of per ezel) en daarna een frisse duik nemen en gezellig wat drinken 

aan het mooie zandstrand. 

Aan het begin van de avond zullen we weer terugkomen in de haven van Rhodos, waar we overnachten. 

 

Dag 5 (woensdag) 

 

Na het ontbijt varen we richting het eilandje Seskli net voor de kust van het grotere zustereiland Simi. 

Een heerlijke plek voor een frisse duik in zee of om te snorkelen, want in deze baai zijn tussen de rotsen 

aan de rand van het eiland veel vissen te zien. 

Aan het eind van de middag varen we naar de baai met het klooster van Panormitis, waar we ook de 

nacht doorbrengen. Dit klooster is één van de belangrijkste bedevaartsoorden in de Egeïsche Zee. 

Niemand weet precies hoe oud het aan de aartsengel Michael gewijde klooster is, maar de huidige kerk 

dateert uit het jaar 1793. Met de bijboot brengen we u aan land en heeft u de mogelijkheid om rustig het 

klooster en zijn bijgebouwen, die plaats bieden aan ongeveer 500 bedevaartgangers, en de twee musea 

van Panormitis te bezoeken. 

Geniet ’s avonds van de mystieke sfeer verzorgd door de mooie verlichting van de kerk, het 

kloostercomplex en de molen bij de ingang van de baai. 

 

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 paradijselijke baai te 

verkennen. 

Aan het eind van de middag varen we naar het plaatsje Simi. Dit dorp met dezelfde naam 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 de haven, 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. 


