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Voorwoord
Kas heeft een lange geschiedenis. İn de
oudheid was Kaş een havenstad voor de Anatolishe
beschaving, Lycia, naast antieke steden zoals
Patara, Xanthos en Antiphellos. İn de meer recente
geschiedenis was het een vissersstadje, omringd
door dorpjes waar de nomadische kultuur
voortleefde.
Heden is Kaş een uniek en belangrijk centrum
voor toerisme, de glimmende parel van de
middellandse zee, met zijn kristal heldere blauwe
zee, mooie strandjes en rijke onderwaterwereld,
die veel duikers aantrekt.
Jachten die door het blauw en groen van
onaangetaste baaien zeilen, met blije en
ontspannen toeristen, paragliders die langzaam en
geruisloos in de haven landen, wandelingen in de
natuur die je belonen met een variatie van
uitzichten en fantastische zonsondergangen;
Kaş is een bijzondere plaats waar verschillende
elementen en kulturen samensmelten.
Dit boek is gemaakt als een promotie voor
ons prachtige gebied, ook wel genoemd “het Land
van Licht”
We hopen dat u gedurende uw reis Kas,
Kalkan, Patara, Saklikent of Kaputas komt
bezoeken, waar u zult worden verwelkomd door
alle schoonheid van het “Land van Licht” en de
warmte van de Middellandse Zee.
We hopen u binnenkort in Kas te zien!
Selami KAPANKAYA
Gemeente Kas

KAŞ
De rijke historie, de overvloed aan bougainville, de ontelbare
ongerepte “Blauwe Vlag” stranden en de bergdorpen die de charme
ademen van de traditionele Turkmeense cultuur maakt Kaş tot een
unieke toeristenplaats binnen Antalya en Turkije. Doordat het is
ontsnapt aan het massatoerisme heeft Kaş haar authenticiteit en
serene rust behouden en trekt het de meer kritische en avontuurlijke
reiziger aan, die houdt van historie.
Kaş kent een verbazingwekkende rijkdom aan historische
plaatsen, waaronder internationaal beroemde plaatsen als Phellos,
Xanthos en natuurlijk Patara. Patara was ooit de hoofdstad van de
antieke Lycische Federatie, de eerste parlementaire democratie. Maar
ook buiten deze antieke plaatsen zijn er vele kostbare bouwwerken
uit het verleden. Een zeer majestueus koningsgraf siert de met
natuurstenen geplaveide “Uzunçarşı” in het centrum van Kaş Langs
vele wegen en zelfs vanaf zee zijn in de bergen uitgehouwen
grotachtige huizen en graven zichtbaar. Zogenaamde “Cumbalı”,
houten Ottomaanse huizen, geven karakter aan Kalkan en in Bezirgan
duiken overal antieke rotsgraven en markante graanschuurtjes op.
Het landschap van Kaş is van een uitzonderlijke schoonheid.
Zo staat het strand van Kaputaş internationaal bekend als een van de
beste stranden ter wereld. Het strand in Patara is een van de langste
zandstranden en bovendien een broedplaats voor de beschermde
zeeschildpad. In Saklıkent bevindt zich een imposante kloof met
ijskoud water. En Gömbe is met haar koele rivieren een populaire
plaats om te ontsnappen aan de zomerhitte.
De districtsgouverveur van Kaş wil met deze uitgave in vijf
talen bijdragen aan het behoud en de promotie van de unieke
schoonheden en kostbaarheden van Kaş Ik ben ervan overtuigd dat
de zorgvuldig samengestelde informatie en foto’s een belangrijke
bijdrage zullen leveren aan onze waardering voor Kaş.
Provinciegouverneur van Antalya
Sebahattin ÖZTÜRK
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Geografie

Kas (wat wenkbrauw betekent) is een van de mooiste
plaatsjes aan de Turkse Middellandse Zee kust. Het ligt
in het zuiden van het Teke schiereiland, (antiek Lycia, “het
Land van Licht”)wat ligt tussen Antalya en Fethiye, recht
tegenover het Griekse eiland Meis.
Het grootste deel van Lycia ligt in het Toros
gebergte, met pieken over 3000 meter hoog, soms
bedekt met sneeuw tot mei. Het zuidelijke deel van het
schiereiland is karakteristiek door hoge kalkbergen,
waardoor vershillende rivieren zich een baan hebben
gesneden naar de Middellandse Zee.
De lage delen, en de deltas hebben een gematigd
klimaat, met milde winters en hete, droge zomers. Ceder
bomen en jenever struiken bekleden de bergen boven
1000 meter, terwijl men in de dalen vooral eiken en
dennebomen vindt. Langs de kust, met talloze zand en
grind strandjes, vindt men een grote variatie van flora en
fauna.
Kas is bereikbaar via twee internationale vliegvelden,
Antalya (210 km) en Dalaman (160 km). Vanaf de vliegvelden zijn er goede verbindingen met de bus, minibus
(Dolmush), taxi of huurauto. Ook is Kas bereikbaar met
de bus vanuit alle grote Turkse steden.
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De geschiedenis

van Lycia

Lycia is een van de vroegste beschavingen aan de
Middellandse Zee, die teruggaat tot 3000 B.C. Opgravingen rondom Elmali geven bewijs dat het Teke
Schiereiland bewoond is sinds het Bronzen tijdperk. Een
Egyptisch wrak, dat werd gevonden by de Uluburun Kaap
(dichtbij Kas)bewijst dat Lycie niet alleen een natuurlijke
haven was maar ook intense handelsrelaties had met
andere steden en landen rond de Middellandse Zee. Het
wrak is 3350 jaar oud en is het oudste komplete wrak in de
wereld. Een replica van het wrak is te bezichtigen in
museums in Turkye en rond de wereld, en een verdere
replica ligt in de zee bij Kas, waar men naar toe kan
duiken, een prachtige ervaring.
Vanaf het midden van de 6de eeuw B.C. heersten de
Persiers over het gebied, en beinvloedden zij de Lycische
kunst. Alexander de Grote verdreef de Persiers. Na zijn
dood waren er talloze opvolgers waaronder de Diadokhs
en later de Syriers, tot het Verbond van Apameia Lycia
onder gezag van Rhodos en Rome stelde.
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In de 2de eeuw B.C. werd het Lycisch Verbond
opgericht, een van de eerste democratische organisaties,
die alle Lyciasche steden verenigde. Kultureel en
economisch was dit een rijke eeuw. In de 1ste eeuw B.C.
, na de Midriatische oorlog, was Lycia vrij van Romeinse
overheersing, maar al snel was de hulp van de Romeinen
nodig voor bescherming van piraten.
Brutus veroverde Xanthos, wat later weer werd
opgebouwd door Augustus, Trajan en Hadrian, onder
wiens bewind het gebied weer opbloeide.
In 141 A.D. werd Lycia getroffen door een grote
aardbeving, en werd weer geholpen door Rome met de
wederopbouw. Na een tweede aardbeving, ongeveen
100 jaar later, hielp Rome niet meer, en vanaf die tijd werd
de Romeinse invloed steeds minder. Er is niet veel bekend
over de eeuwen die volgen. Nomadische Turkse stammen
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arriveerden in Lycia, en de Yoruks, die in speciale tenten
woonden en met de seizoenen verhuisden om hun
kuddes to voeden, hebben Lycia bewoond sinds Ottoman
tijden. Nadat Ataturk de moderne Republiek Turkye had
opgericht, en bevolkingsuitwisseling met Griekenland
volgde, verhuisden velen naar Lycia en groeiden de
steden weer.
Kas heeft heden ongeveer 7000 inwoners,
waaronder enkele honderden buitenlanders die verliefd
werden op dit prachtige stadje. Kas is een moderne
woonplaats geworden, waar de meeste bewoners hun
geld verdienen in toerisme en huizenbouw, terwijl de
afstammelingen van de Yoruks nog steeds de eeuwenoude tradities volgen, en verhuizen met de seizoenen
om hun kuddes geiten te voeden en hun velden en
boomgaarden in de bergen te onderhouden in de zomer.
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Een wandeling
door Kas

Arriverend in Kas vanuit Antalya wordt u begroet
door een prachtig uitzicht over de stad, het schiereiland,
Limanagzi baai, het griekse eiland Meis, Ince en Ulu
Burun.
De moderne winkelstraat met een nieuwe moskee,
winkels en restaurantjes loopt tot aan de haven. Terugkijkend ziet u grotten en stenen graven (5de eeuw B.C.)en
overblijfselen van Antiphellos (of Habeson, zoals de
Lycians het noemden) dat nu begraven ligt onder Kas.
Aan de haven zijn nog sarcofagen te zien, al zijn de
meesten gebruikt in gebouwen en sommigen zijn te zien
in de ´thee tuin´. In de kleine haven liggen vissersboten
en elegante jachten, en het plein met het standbeeld van
Ataturk is altijd druk en vol met winkeltjes, cafe´s en
restaurantjes. Het plein is het centrum van het pitoreske
stadje, vanuit waar de straatjes de heuvelop lopen. De
beroemdste straat, Uzun Carsi, geplaveid met zandsteen,
heeft gezellige winkeltjes en leidt naar de Leeuw
Sarcofaag (4de eeuw B.C.)Vanaf daar loopt u door kleine
steegjes die vol staan met oude huisjes, restaurantjes en
een overvloed van bloemen.
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Op de weg naar het schiereiland, wat zich uitstrekt
voor 6 km ten westen van Kas, vindt u een Hellenistische
vergaderhal, kleine pensionnetjes, het ziekenhuis en een
rotsige kust. De ruinen van Antiphellos bevinden zich
vooral rondom het Hellenische theater, tussen de
olijfbomen. Het theater heeft 26 rijen met zitplaatsen,
waarvandaan een schitterende zonsondergang te zien is.
Achter het theater ligt een Lycische necropolis, met
een enorm monolitisch graf (4de eeuw B.C.) met
afbeeldingen van dansende vrouwen.
Op het schiereiland Cukurbag kan men nog steeds
kuddes geiten vinden, en grote hoeveelheden wilde
planten en bijenkorven. Verschillende hotels, pensioenen
en prive villas liggen er langs de kust. In het hoogseizoen
rijdt hiervandaan twee keer per uur een Dolmush van en
naar Kas.
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Ten oosten van het Ataturk plein, heuvelop, passeert
u een restaurant voor een groot graf in de rotsen,
verschillende winkeltjes en cafe´s en komt u aan in het
deel van de stad met de meeste hotels en pensioenen in
Kas. De meeste hotels hebben een zwembad, en
sommigen een stukje strand. Daar vindt men ook twee
openbare strandjes met zonnebedden en parasols bij de
Bistro´s aan ´little pebble beach´ (Kucuk Cakil).
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Accomodatie

Kas kent geen massatoerisme. Er zijn geen grote
´all-inclusive´ hotels, maar een grote variatie van
verschillende onderkomens.
Aan de kust vindt men een kampeerplaats met
strand en een restaurant, en houten huisjes te huur.
Er zijn talloze kleine pensioenen aan de kust en in de
stad die logies met ontbijt aanbieden. Sommigen
hebben een eigen stukje kust met toegang tot de zee.
Kleine mooie hotelletjes zijn te vinden op het schiereiland
en in de stad, in verschillende prijsklassen, voor verschillende smaken en behoeftes. Sommige hotels hebben
meer dan 100 bedden en grote tuinen aan de kust.
De meeste pensioenen en hotels hebben een
zwembad, bar en dakrestaurant, en organiseren een
variatie van activiteiten. Verschillende hotels in Kas
worden aanbevolen in Europese exclusieve hotellijsten.
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Eten, Drinken

en Uitgaan

De turken houden van een Mediterriaan dieet;
salades, groenten, vis, vlees, fruit en zoetigheid. Het
traditionele drankje is Raki, maar wijn en bier zijn ook erg
populair. Sommige restaurants zijn beroemd voor hun
Meze (een selectie koude en warme voorgerechten),
anderen voor vis, biologische gerechten of traditionele
Otoman recepten. Kas heeft een grote variatie van restaurants, iets voor ieders smaak en budget. De meesten
hebben tafels buiten staan, aan de haven of in een tuin,
waar men kan eten onder de fruitbomen in de maneschijn.
Tegenwoordig vindt men hier ook verschillende buitenlandse restauranten, waar men van heerlijk frans, italiaans,
chinees, duits, thais of indias eten kan genieten.
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Zowel als restaurants vindt men vele koffie-huizen,
snackbars, en ´fast food´ restaurants, in de stad en aan de
stranden, waar men kan genieten van lunch of avondeten,
en vers vruchtensap. Sommige plaatsen zijn 24 uur per dag
open.
De thee tuinen zijn ook erg populair in Turkye, waar je kan
zitten in de schaduw van de bomen om even bij te praten
of de krant te lezen, onder het genot van een kopje turkse
thee of koffie en een snack.
Plaatselijke specialiteiten en biologische maaltijden
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zijn bereid met groentes geteeld op de vruchtbare grond in
de omgeving. Het gebied is beroemd voor sesamzaad
pasta (Tahine), siroop, kruiden, specerijen, olijf olie en jam.
´sAvonds, na een lange heerlijke maaltijd is er volop
keuze in cafe´s, sommigen met uitzicht over de haven,
anderen in kleine zijstraatjes of in gezellige tuinen. De muziek varieert tussen traditionele turkse volksmuziek, live
optredens, en internationale popmuziek. In de zomermaanden is het gezellig tot na middernacht, men kan winkelen,
drinken, dansen, kletsen or gewoon heerlijk rondslenteren.
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Winkelen

Naast vier supermarkten en kleine winkeltjes die tot
middernacht open zijn, kan men in Kas met plezier heel
gevarieerd winkelen. De winkeliers zijn vriendelijk en
gereserveerd, en bieden u soms een kopje thee aan.
De beste winkelstraat voor souveniers en kadootjes is
Uzun Carsi, waar u een bonte verzameling van kleine
prachtige winkeltjes vindt, met uniek turkse producten. Ook
de andere straatjes hebben tegenwoordig meer en meer
winkeltjes, en op de markt, elke vrijdag, kan men alles kopen
van kleding, souvenirs tot verse groentes en fruit.
Antiquiteiten, antieke of nieuwe koperwaren, ingelegd
houten backgammon borden, en antiek en modern glas en
keramiek hebben een lange artistieke traditie in Turkye.
Goud en zilver in mooie ontwerpen (of naar uw persoonlijk
ontwerp) en antieke of moderne tapijten en killims zijn hier
te koop. Turks leer wordt geexporteerd over de hele wereld,
en is ook hier in overvloed to koop of te bestellen naar eigen
ontwerp. Ook kleding kan zowel gekocht als gemaakt worden. Handgeweven stoffen en fijn borduurwerk wordt nog
steeds gemaakt in en rondom Kas.
Er is een actieve kunstkultuur (keramiek, fotografie,
schilderen, muziek, dansen) met cursussen en voorstellingen. Plaatselijke specialiteiten en delicatessen weerspiegelen de flora van Lycia; havla, turks fruit, gedroogd fruit, carob
en druiven siroop, olijf olie, kruiden en specerijen en
natuurlijke zepen.
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Zee en Strand
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De kust van Kas is voornamelijk rots, waardoor het
zeewater buitengewoon helder is. Mensen met
huidklachten vinden vaak dat zwemmen in de zee hier
een helend effect heeft. Behalve tussen januari en april is
de temperatuur van het water boven 20°C. Er zijn een
paar kleine zandstrandjes in de baai van Limanagzi
(bereikbaar met de boot of goede wandeling) met
restaurantjes en zonnebedden voor een heerlijk ontspannen dagje uit. In Kas zelf zijn ook twee strandrestaurants te vinden,bij Kucuk Cakil (little pebble beach) met
zonnebedden en parasoll en en gratis internetverbinding.
Ongeveer 1 km verderop, te bereiken te voet of met
dolmush, is Buyuk Cakil (big pebble beach)met
vergelijkbare fasciliteiten. Ince Bogas, aan de weg naar
het schiereiland, heeft strandjes aan de open zee en aan
de inlandse zeearm. Akcagerme strand is 3 km van de
stad vandaan, en polulair bij kinderen voor de glijbaan.
Langs de weg naar Kalkan liggen verschillende
kleine openbare strandjes met schaduw, eten en drinken
en zonnebedden. Kaputas is een van de mooiste
strandjes, berijkbaar via een lange trap. Seyret Cakil
strand is een mooi, rustig grindstrandje.
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Ongeveer 1 km verderop, te bereiken te voet of met
dolmush, is Buyuk Cakil (big pebble beach)met
vergelijkbare fasciliteiten. Ince Bogas, aan de weg naar
het schiereiland, heeft strandjes aan de open zee en aan
de inlandse zeearm. Akcagerme strand is 3 km van de
stad vandaan, en polulair bij kinderen voor de glijbaan.
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Langs de weg naar Kalkan liggen verschillende
kleine openbare strandjes met schaduw, eten en drinken
en zonnebedden. Kaputas is een van de mooiste
strandjes, berijkbaar via een lange trap. Seyret Cakil
strand is een mooi, rustig grindstrandje.
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Phellos

De nederzetting van Phellos is gelegen op een
bergrug boven Kas en dateert van 700 B.C. De hoge
kwaliteit en distincte architectuur van de graven en
grafstenen, maken duidelijk dat dit een belangrijke
plaats was in de oudheid. Het kleine Hellinistische
theater, leunend tegen de oostmuur van het Citadel en
de ronding van de Agora is gelijkvormig aan de Hellinistische combinatie van theater, agora en grafmonumenten in Xanthos. In byzantijnse tijden werd de Citadel
gebruikt als pakhuis, waarschijnlijk om de landbouw
producten op te slaan, voor export naar andere steden.
Heden is Phellos een onaangetaste ruine. Professor
Zimmerman, die in 2003 Phellos onderzocht, beschreef
het als een door de Phellieten gebouwd museum van
lycische geschiedenis.
KAŞ - 26

Ucagiz, Simena

en Kekova
eiland

Het Pitoreske dorpje Ucagiz (vroeger Theimioussa)
is het vertrekpunt voor rondvaart en kayak toeren. Dit zijn
beide goede manieren om meer van de Lycische
geschiedenis te zien en om te zwemmen in de turkooize
zee. Vele verschillende boten vertrekken vanuit de haven
hier, waar men ook wat winkeltjes, restaurants en
pensioenen vindt. Het is hier traditie dat de vrouwen uit
vissen en varen gaan.
Kale Koy is een steile rots met charmante kleine
huisjes, verschillende rotsgraven en een kasteel dat
gebouwd is door Mehmet II. Ten oosten van het kasteel
ligt de necropolis en sarcofagen liggen aan de kust en in
de zee. In de muur van het kasteel bevindt zich het
kleinste theater van Lycia, met 80 zitplaatsen.
Tegenover Kale liggen de overblijfselen van de
verzonken stad. Deze zonk onder water tijdens de twee
aardbevingen in 141 en 240 A.D., door een kombinatie
van een verschuiving van de tektonische plaat en stijging
van het zeeniveau. Nu klimmen alleen de geiten nog de
trappen op om uit de regentank te drinken.
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Myra en de

St Nicolaas
Basiliek

Myra was sinds de 5de eeuw B.C. een belangrijke
Lycische stad. De overblijfselen hiervan zijn de acropolis,
indrukwekkende grafmonumenten, de necropolis in de
rivier en het romeins theater. De stenen graveringen en
reliefs hier behoren tot de meest indrukwekkende in de
omgeving. De rest van de antieke stad ligt begraven
onder 6 meter zand en grind.
Myra was een van de zes belangrijkste steden in het
Lycisch Verbond. Tijdens het Romeinse tijdperk werd de
stad weer belangrijker, en na de aardbeving van 141 A.D.
werd de stad naar hoge standaard weer opgebouwd.
Myra werd een goed georganiseerd politiek en
godsdienstig centrum en was de hoofdstad van Lycia van
408 tot 450 A.D.
De St Nicolaas Basiliek, een prachtig cultureel
erfgoed, staat in Demre. St Nicolaas, geboren in Patara,
was hier bischop rond 350 A.D., en was beroemd om zijn
goede daden en genezingen, en was later door de
katholieke kerk heilig verklaard. De Basiliek is nog steeds
een bedevaartsplaats, en vele gelovigen komen naar
Demre op 6 december om hem te vereren.
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Yesilkoy,

Ova en Kinik

Yesilkoy, 30 km vanuit Kas, is nu een van de
belangrijkste landbouwgebieden in de omgeving. Het
romeins aquaduct en de Pinarkuru picknickplaats zijn
zeker een bezoek waard.
Het dorpje Ova, 43 km vanuit Kas, ligt ook in een
belangrijk landbouwgebied. Cayagzi strand is een mooie
plaats om te bezoeken. De rivier Esen Cayi, waarin men
kan kanoen, loopt door dit dorp.
Kinik, 45 km vanuit Kas, is ook belangrijk voor de
landbouw. De antieke Lycische plaats Xanthos ligt
dichtbij het plaatsje Kinik, en kano tochtjes over de Esen
Cayi rivier beginnen hier.
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Kalkan

Kalkan is een pitoresk plaatsje ten westen van Kas,
met een kleine haven en vele mooie hotels. Oude griekse
huizen in het centrum worden nu prachtig gerestaureerd.
De recente bouw van vele vakantiehuisjes heeft de sfeer
gemoderniseerd. Kalkan staat vol met restaurants,
winkeltjes, cafe´s en hotelletjes en is druk in de
zomermaanden. Rondwandelend door de steile straatjes
kan men hier de oude architectuur en de vele bloemen
bewonderen.
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Patara

Patara is een 12 km lang strand met wit zand, wat
bekend staat als een van de mooiste stranden ter wereld
en als archeologisch gebied met oude ruinen en een
antieke stad gedeeltelijk begraven in het zand. Het strand
is ook een broedplaatsvoor zeeschildpadden en is
daardoor een beschermd natuurgebied. De antieke stad
Patara, geboorteplaats van St Nicolaas en de haven waar
St Paul stopte onderweg naar Tyros, is in de laatste paar
jaar zorgvuldig opgegraven door Prof. Fahri Isik.
Patara was in de oudheid de belangrijkste havenstad van Lycia, en een belangrijk lid van het Lycisch
Verbond. Gedurende zijn kleurrijke geschiendenis heeft
de stad altijd gestreden tegen buitenlandse invasies en
tegen een grote zandduin. De stad had een Orakel van
Apollo, net zo belangrijk as Delphi en Delos. Alexander
de Grote en de Romeinse keizer Hadrian en zijn vrouw
waren onder de vele grote namen die verbonden zijn aan
Patara. De dichtsbijzijndste accomodatie tijdens het
hoogseizoen kan men vinden in het vissersdorpje
Gelemis.
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Xanthos

Xanthos was voor lange tijd de hoofdstad van Lycia,
en over de rivier ligt het heiligdom van het Lycisch
verbond, Letoon. Xantos´ lange geschiedenis bestaat uit
tijden van grote politieke en culturele welvaart, en grote
rampen. Herodotus vertelt dat de bewoners hun huizen
verbrandden, hun families vermoordden om een aanslag
van de Persische general Harpagus te weerstaan (545
B.C.)en verlieten de stad om de vijand te bestrijden, wat
ze met de dood moesten bekopen. De stad werd herbouwd en had een sterke politieke en culturele relatie met
Athene. Na de verovering van Xanthos door Alexander
de Grote (334 B.C.)werd de stad geregeerd door
verschillende heersers, en uiteindelijk, als hoofdstad van
het Verbond, ontwikkelde sterke banden met Rome. Toen
Brutus arriveerde om mannen en fondsen te werven voor
zijn strijd tegen Octavian en Antonius (42 B.C.) verloor
Xanthos de strijd en geschiedenis herhaalde zich.
Xanthos was herbouwd door Marcus Antonius en Vespasian, maar verloor zijn positie als hoofdstad, aan Patara.
De beroemdste monumenten van dit gebied; het
Nereid Monument, de tombe van Harpy, de Payava
sarcofaag en vele anderen zijn bezichtbaar in het British
Museum in Londen. Xanthos is door UNESCO een
Wereld Cultureel Erfgoed verklaard.
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Saklikent

Saklikent, wat vergborgen stad betekent, is een
indrukwekkende steile kloof in het Toros gebergte, aan
het eind waarvan een vergeten stad zou bestaan. Om erin
te komen waadt men door een ijskoud stroomtje, wat een
snelstromende rivier wordt in het regenseizoen. De
modder van de rivier zou helende kwaliteiten bezitten,
goed voor huid en lichaam. Er zijn verschillende kleine
restaurantjes gebouwd over kleine vijvers, waar men kan
eten en ontspannen.
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Bergdorpjes

Uzumlu en
Islamlar

Ten noorden van Kas, hoog in het Toros gebergte,
liggen kleine dorpjes verscholen onder dennebomen en
wijngaarden. In de herfst transporteren honderden
vrachtwagens de rijpe druiven naar wijnfabrieken en de
dorpsbewoners koken de beroemde druiven siroop
(pekmez). In Islamlar is de oude watermolen nog steeds in
gebruik, met pijpen uit antieke tijden. Het koude heldere
bergwater wordt verzameld in reservoirs om forellen te
kweken, een delicatesse die u hier kunt proeven. Het
uitzicht vanuit de simpele restaurantjes over de zee is
adembenemend. Het is de moeite waard omhiervandaan
verder te rijden en de hoge bergplateaus te zien, en
verdere Lycische plaatsen te ontdekken.
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Gombe en het
Groene Meer

De rit naar Gombe leidt u door het Toros Gebergte,
weg van de Middellandse Zee naar een ander klimaat,
met hete zomers, koele nachten en koude winters. De
smalle weg loopt door kleine dorpjes, bergweiden en
over hoge plateaus met adembenemende uitzichten over
groene bossen en de beroemde denne-wouden. Een
nieuwe dam is onlangs gebouwd om Kas en omgeving te
voorzien van water. Kuddes vee en geiten worden in de
zomermaanden hier gebracht om te grazen. Het gebied
rond Gombe en Elmali staat vol met appel gaarden,
omdat die vorst nodig hebben in de winter. Een
wandeling door de schone frisse lucht, met de natuur als
achtergrondmuziek is een hele speciale ervaring.
Het Goene Meer, genoemd naar het water,dat hier
groen is, is zeker een wandeling waard. Staande aan de
oevers van het meer waant men zich een andere wereld.
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Meis

(Castellorizo-Megisti)

Tegenover Kas ligt het kleine, historische, mooie
Griekse eiland Castellorizo (Meis-Megisti). Kas heeft een
sterke band met zijn griekse buren. Dagelijks varen boten
van en naar het eiland en in 2007 is het een officiele haven
van binnenkomst geworden, met dagelijkse veerboten en
vluchten naar Rhodos. Het enige Lycische rotsgraf van
Europa is te vinden op Meis. De meeste oude huizen zijn
gerestaureerd en er is een kasteel, kerken en een
museum om te bezoeken.
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Zeetoerisme

en Jachthaven
De traditionele vissershaven, bestuurd en
onderhouden door de gemeente Kas, is nu een gezellig
haventje voor bezoekende jachten, vissersboten,
rondvaartboten, veerboten naar Meis, duikboten en Blue
Voyage boten voor verhuur. De haven is voorzien
van electriciteit, water, toiletten en douches en
wasgelegenheden.
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De Nieuwe

Jachthaven van
Kas

Kas Marina, bestuurd door Setur en Mak Marin, is
gebouwd in de Bucak Zee, voor bezoekende jachten en
als meringsplaats voor jachtbezitters in Kas. Het heeft alle
havenfaciliteiten en hotel accomodatie. De haven heeft
capaciteit voor 472 jachten in het water, en 160 op het
land. Het water is hier diep genoeg voor alle jachten,
inclusief super- en mega jachten.
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Activiteiten

Duiken

Kas is een van de beroemdste duikplaatsen van de
Middellandse Zee. De rotskust met zijn riffen, grotten,
tunnels en kloven, de overbluifselen van verzonken
steden en scheepswrakken, de rijke onderwaternatuur
zichtbaar in het kristalheldere water lokken duikers vanaf
maart tot het eind van het jaar. Kursussen voor elk niveau
worden gegeven in turks, engels, frans en duits.
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Paragliding

Paragliding is de beste manier om Kas en omgeving
van bovenaf te bewonderen. Met moderne en veilige
uitrustingen, een ervaren piloot en een korte
voorbereiding vliegt u vanaf Kirdavli Tepe, 590 meter
boven Kas, geruisloos naar de haven. Dit geeft een grandioos uitzicht over Kas, de kust en de vele kleine
eilandjes en Meis. Paragliders vliegen elke dag,
afhankelijk van het weer.
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Kajakken

In een kano kan men plaatsen bereiken in de zee die
niet op andere manier te zien zijn. Watersport centra
bieden dagelijkse tochtjes aan rond Kas en Ucagiz en
Simena (de verzonken stad). Rustig peddelend ziet men
Lycische overblijfselen aan de kust en onderwater,
prachtige strandjes en turkoois blauw water. Zee kajakken
biedt een unieke mogelijkheid om van dichtbij de zee, de
natuur, vogels en soms zelfs zeeschildpadden en
dolfijnen te bewonderen. Over de rivier Esen, een 15 km
kano tocht door de natuur leidt tot het Patara strand.
Onderweg kunt u nog een modderbad nemen ook!

Kustwandelingen

Door kloven met stromend water, soms lopend,
glijdend in vijvers, springend of abseilend met touwen en
veiligheiduitrusting aan, kan men de kust van dichtbij
leren kenen. Voor een dagtrip door Saklikent kloof is wel
een zeker niveau van fitheid nodig. Tochten worden het
hele jaar rond georganiseerd. Kibris Deresi en Hacioglan
zijn ook interessante kloven.

Klimmen

Een relatief nieuwe sport in Kas, met kursussen voor
beginners en gevorderden. Een klim op de bergrug,
Uyuyan Dev (de slapende reus), met uitzicht over Kas,
beloont u met een spectaculair uitzicht en een unieke
ervaring. In de winter kan men klimtochten door sneeuw
en ijs maken.
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Wandelingen

De Lycian Way is een wereldberoemd wandelpad
dat strekt van Fethiye tot Antalya. Vanuit Kas kan men de
route volgen zowel naar het oosten als naar het westen,
lopend over historische Lycische paden, door kloven,
velden, en valleien, Lycische nederzettingen en dorpjes.
Het pad is het gehele jaar toegankelijk, met geschikte
kleding en uitrusting. Gidsen voor een of meerdere
dagen zijn beschikbaar.

Fietsen

Een dag op een mountain bike geeft de mogelijkheid om het leven achter de Toros bergen te bezoeken.
Soms op de weg, soms door het grind, het is hard werk
maar de beloning is een prachtige tocht door dalen, langs
kloven en rivieren en kleine dorpjes, naar prachtige
uitzichten over de bergen en de kust. Tochten met gids
zijn het hele jaar door beschikbaar, van makkelijk tot
moeilijk niveau.

Land Rover Jeep Safari

Een andere manier om de omgeving van Kas te
verkennen is met een Jeep Safari, waarmee u zonder
inspanning de natuur, de dorpjes en hun bewoners, en de
bergen kan bezichtigen. Tochten met gids zijn het hele
jaar door beschikbaar.
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Middellandse Zee

KAŞ GOUVERNEURSCHAP
Tel: 0 242 836 10 04

KAŞ GEMEENTE
Tel: 0 242 836 10 20

e-mail: kas@kas.gov.tr
www.kas.gov.tr

e-mail: info@kas.bel.tr
www.kas.bel.tr

KALKAN GEMEENTE
Tel: 0 242 844 31 31

TOERISME INFORMATIE
Tel: 0 242 836 12 38

e-mail: info@kalkan-bld.gov.tr

e-mail: kasturizmdanismaburosu@hotmail.com
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