
 

Kort Nieuws 

Nogmaals : Boek veilig !!! 
Door de stichting SGRS zijn alle 
betalingen van alle boekingen van 
SailBest helemaal 100% veiliggesteld! 
De gelden worden gereserveerd bij de 
stichting en pas aan SailBest 
overgedragen ná je thuiskomst.  
Wel zo zeker!!  
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Deze	route	is	nieuw	in	2016.	Ook	in	het	verleden	hebben	wij	de	Kekova	route		
vele	malen	in	het	programma	gehad,	echter	het	was	toen	uit	en	thuis	in	Marmaris	
en	nu	een	One-way	vanuit	Orhaniye	en	als	eind	bestemming	Göçek.	De	
liefhebbers	van	zeilen	en	cultuur	kunnen	hun	hart	ophalen.	
Je	moet	er	wél	rekening	mee	houden	dat	er	een	aantal	langere	dagtrajecten	in	
zitten.	Naast	heerlijke	zeiltochten	is	er	nog	veel	meer	te	beleven	!!	
Dirsek:		Een	wandeling	in	de	bergen	met	een	prachtig	uitzicht	over	de	baai	om	
fantastisch	mooie	foto’s	te	maken.	
Bozukale:	Te	voet	naar	de	resten	van	de	burcht	bij	de	ingang	van	de	baai.	Een	
flinke	wandeling,	maar	je	kan	ook	gebracht	en	gehaald	worden	met	een	bootje.	
Çiftlik:	Naast	een	prachtig	strand	met	ligstoelen	ook	de	mogelijkheid	om	te	
waterskiën	en	het	huren	van	een	waterscooter.	
Sarsala:	Rust….rust…..rust.	
Karacaören:	Vanaf	je	boot	geweldig	snorkelen	tussen	vele	schildpadden.	
Kaş:	We	liggen	nét	buiten	het	centrum	in	Kaş	Marina	,	maar	in	het	centrum	is	veel	
vertier	tot	in	de	late	uurtjes.	
Kekova:	Het	hoogtepunt	van	deze	tocht.	Met	een	glasbodem	boot	langs	de	
verzonken	stad,	een	excursie	naar	Myra	alwaar	Sint	Nicolaas	zijn	bisdom	had,	zijn	
geboorteplaats	Patara,		snorkelen	bij	de	verzonken	stad	Simena	en	een	bezoek	
aan	het	hoger	gelegen	kasteel.	Aan	cultuur	geen	gebrek.	
Fresh	Water	Bay:	Een	wandeling	over	de	berg	naar	de	verlaten	stad	Kaya	Koy.	
Kapi	Creek:	Een	wandeling	van	ongeveer	20	min.	naar	een	klein	dorpje	met	een	
echte	moskee	en	de	Iman	zal	je	graag	een	kopje	thee	aanbieden.	Onderweg	vele	
mooie	uitzicht	punten.	
Wall	Bay:	vanaf	onze	aanlegplaats	naar	de	resten	van	het	badhuis	van	Cleopatra	
met	de	bijboot	of	te	voet.?		Heerlijk	snorkelen	tussen	de	resten,		waar	eens	deze	
schoonheid	heeft	gebivakkeerd.	Misschien	wel	Parasailing???	
Göçek:	het	gezellige	eindstation	van	deze	trip.		De	mooie	boulevard,	vele	
winkeltjes	en	het	uitstekende		Limon	restaurant	voor	het	"laatste"		diner.			
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We gaan weer naar Kekova 
deze zomer 

Extra aanbiedingen in Mei ! 
Het voorjaar is al in volle gang in 
Turkije, vanaf half Februari hebben 
we al geen kachel meer nodig en ik 
werk met de deur wagenwijd open! 
Ook bij Cees is het voorjaar in zijn 
bol geslagen…..profiteer er maar 
van want in Mei is de 2de week 
huur helemaal gratis!!! En wie weet 
wat hij nog meer gaat verzinnen, 
houd de website goed in de gaten 
voor de gekste aanbiedingen! 

Fundering onder water bij 
Kekova  

Democratisch verkozen 
douchtegels  
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  Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije ! 
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Het beloofde vervolg van de ontwikkelingen van het Skopea Limani: 
Zoals in het Nieuws Magazine  van februari al aangegeven, waren de 
omstandigheden in 1987 nog heel primitief. In alle wonderschone baaitjes waren 
één of meerdere restaurantjes en er was sprake van een "wild groei". Hoe was 
dat zo gekomen?  Door alle jaren heen hadden de bewoners van Göçek, van 
vader op zoon,  zich een stukje land toegeëigend waar de olijven geoogst 
werden. Bij de opkomst van het vaartoerisme zijn hier op primitieve wijze ook 
restaurantjes gebouwd, heel simpel met voornamelijk houtvuren om op de 
koken. Zo rond 1989 heeft de provincie maatregelen genomen. De belangrijkste 
reden was, er werd over de inkomsten geen belasting betaald en men wilde 
maatregelen om de hygiëne op een hoger plan te brengen, maar ook om het 
landschap te beschermen. Het plan was gemaakt en er werden plaatsen 
aangewezen, waar men vergunning voor kon aanvragen. Alle illegale bouwsels 
dienden direct te worden afgebroken en deed men dit niet, dan kwam de 
Gendarme om alles met mokers af te breken.Voor onze flottieljes was dat een 
probleem, maar de uitbaters richten zo gauw als de Gendarme weg was op een 
plek uit het zicht een "keuken" in, tafels en stoelen uitgeklapt en klaar,  men had 
weer inkomsten. 
Dit gedoe heeft ongeveer één seizoen geduurd en toen waren alle toegewezen 
plekken legaal en werd er met man en macht gewerkt aan betere voorzieningen. 
Er kwamen mooringlijnen, toiletten, een aggregaat voor de stroomvoorziening, 
diepvrieskisten etc. etc. 
Vanaf dat moment werd en wordt er nog steeds controle uitgevoerd op de 
kwaliteit van het voedsel, regelmatig verscheen een bootje met een soort van 
warenwet beambten om alles op hygiëne te controleren. Het was een goede 
ontwikkeling en heeft als belangrijkste voordeel, dat heden ten dage, de 
intimiteit van deze schitterende baaitjes bewaard is gebleven. 
Voor de stroomvoorziening wordt vanaf 2015 voor 95% van zonne-energie  
gebruik gemaakt. 

Winterwerken 

Nieuwe douches! 

In Orhaniye zijn ze druk 
bezig met het realiseren van 
het nieuwe douche/toilet 
gebouw. Op facebook is er 
een enquete geweest welke 
tegels er moesten komen. Er 
is heeeeeeel democratisch 
besloten dat het de streepjes 
moesten gaan worden. De 
verhouding streepjes versus 
bloemen lag op 78% - 32%. 
Dus dat was heel duidelijk, 
De streepjes zitten tegen de 
muur. Het wordt prachtig! 
Veel ruime douches mét 
omkleedruimtes én haakjes 
én heet water ook als de zon 
niet heeft geschenen! 
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 Heel lang geleden…..er was eens….. 

De verhuizing is klaar, alles ligt op zijn ( ruime ) plekje, 
stickers op alle kratten/bakjes/laatjes zodat je snel kunt zien 
waar je alles kan vinden…nix meer aan doen dus! 
Het winterwerk gaat ook gewoon door. We hebben enorm 
geboft met het weer deze winter. Het heeft tot nu toe 
misschien 6 dagen geregend……voor de gewassen en de 
watervoorraad is het misschien niet zo fijn maar voor ons  

is het super natuurlijk met zoveel werk in de buitenlucht. De antifouling klus is bijna klaar, zoals het er 
nu uit ziet gaan de laatste schepen a.s. dinsdag het water weer in. Dan zijn we er weer klaar mee voor 
een jaartje. Altijd weer een mijlpaal in het winterwerk. De mannen zullen er ook wel blij mee zijn. 
Dan gaat het kleinere kluswerk beginnen, daarna alle lijnen schoonspuiten en optuigen……voor je het 
weet is het weer eind Maart…..vanaf nu nog 7 weken en dan staat het seizoen weer voor de deur! 
Gaat al weer opschieten… 

 

Schepen op de kant 

Er was eens…. 


