Op ontd e k k i n g s r e i s l a n g s d e Tu rkse kust met

A DAM VOYAGES
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REIS OM DE WERELD

Buiten staat de chauffeur al klaar met een
bordje ‘Adam Voyages’, hier is de eerste
kennismaking met de rest van de passagiers die eveneens te gast zijn aan boord
van ‘De Floris’. De chauffeur brengt de
groep naar de haven van Bodrum, waar
de bemanning al klaarstaat om te helpen
met de koffers en tassen. De geur van
eten komt ons tegemoet als we aan boord
stappen. Nuri, de kok, is bezig met een
welkoms maaltijd, die meer dan welkom
is! De hutten zijn ruim en allen voorzien
van eigen douche en toilet. Nadat iedereen zijn of haar plekje heeft ingericht,
is het tijd om te gaan eten. De redactieleden van Roerend-Goed nemen een
rode wijn bij het eten. Deze Turkse wijn
‘Dikmen’, is tongstrelend lekker, evenals
het geweldige eten wat door kok Nuri is
bereid.

Nuri, de kok

FIJNE SFEER

Cleopatra Island

Sinds jaar en dag is Turkije één van de populairste
vakantiebestemmingen. Niet zo vreemd, want het
klimaat is super en de mensen lijken allemaal cum
laude te zijn afgestudeerd in gastvrijheid. Voor
iedereen die eens echt een super relaxvakantie
ambieert, is een zeilvakantie met Adam Voyages
ultiem! Geen massatoerisme, geen standaard
dinerbuffet in propvolle all-inclusive resorts
en ook zeker geen doorsnee vakantie.
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et Adam Voyages
zie je Turkije van
haar mooiste kant.
Azuurblauwe zee, strak
blauwe hemel en een
heerlijk verkoelend windje dit samen met
de top crew aan boord van ‘De Floris’,
geeft je een week lang, het ‘Zwitserleven’
gevoel.
Bij aankomst op de luchthaven van
Bodrum, is het raadzaam om gepast geld
bij je te hebben voor het visum (€ 20,-).
Ondanks dat Turkije (nog) niet in de EU
zit, accepteert men nagenoeg overal de
euro. Wil je toch liever met Turkse Lira
betalen, is het verstandig om in Turkije
om te wisselen vanwege de hoge wisselkoers in Nederland.

Na het eten, kletsen de passagiers al wat
meer ontspannen met elkaar, de sfeer
zit er in ieder geval al goed in! Die nacht
slapen een aantal van de passagiers in
hun hut en een deel op het dek onder de
sterrenhemel. Ook wij besluiten buiten te
gaan slapen, de temperatuur is perfect
en al snel vallen we in een diepe slaap...

Bemanningslid Mehmet

Al heel vroeg worden we gewekt door het
gezang uit de Moskee, waardoor we ons
op slag weer herinneren dat we dus écht
in Turkije zijn!
GENIETEN
Het ontbijt is overvloedig, gezond en
perfect op smaak. Iedereen geniet van
het eten en de bemanning van het aanzicht van negen hongerige Nederlanders
die buik vol eten. Na het ontbijt laat
kapitein Mehmet op de kaart zien waar
we heen gaan zeilen. Bemanningslid
Mehmet gaat met ‘ketelbinkie’ nog de
laatste boodschappen inslaan. Wij gaan
even van boord af om, uiteraard, wat winkeltjes te bekijken.

Kapitein Mehmet
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Terug aan boord, na de koffie is het dan
zover... de trossen gaan los en ‘De Floris’
vaart uit! Met een temperatuur van ca. 30
graden Celsius en een heerlijk windje,
varen we al snel met volle zeilen!

bel in het onderzoek van Ivan Pavlov, appeltaart, die dan ook door twee paswant de scheepsbel betekende op ‘De sagiers geïmproviseerd gemaakt werd!
Floris’: eten en drinken!
APPLAUS VOOR NURI

VIJF UUR PER DAG VAREN

We gaan voor anker in een baai en
genieten van de ruwe schoonheid die
Turkije ons laat zien. Een aantal passagiers duiken in het helderblauwe water en
anderen liggen lekker onderuitgezakt in
de schaduw. Het geluid van de scheepsbel werkte al snel op de groep als het de

Iedere dag weer is het eten gevarieerd
en lekker, de groep maakte er een vaste
gewoonte van om te applaudisseren
voor Nuri. Een groter compliment kun
je als kok niet krijgen! Tóch wilde we
graag de Turkse bemanning ook kennis
laten maken met een oud-Hollandse

Iedere dag varen we gemiddeld vijf uur en
we kicken al snel af van het gehaaste leven
van alledag. We zien de mooiste plekjes,
zoals Cleopatra Island (Sedir Adasi),
gelegen in de baai van Gokova. Het heeft
één van de mooiste stranden van Turkije.
Het fijne zand werd voor Cleopatra door
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de Egyptenaren, hierheen gebracht. Dit
was de ontmoetingsplek van Cleopatra
en haar geliefde, Mark Anthony. En
kreeg als bijnaam ‘sectret paradise’.

de passagiers van ‘De Floris’, een diner van Adam Voyages ben je er écht even
maken waar je werkelijk geëmotioneerd helemaal uit!
van raakt. Het onderlinge contact tussen
de groepsleden is werkelijk top! Van
gekke kaart trucs tot diepzinnige gesprekken, alle ingrediënten zijn aanwezig.

HOOGTEPUNT
Het hoogtepunt is wel als we naar
Cokertme gaan. Hier komen de
bemanningsleden vandaan en we gaan
met de kapitein mee naar zijn huis. Daar
ontmoeten wij zijn moeder, zijn vrouw
en zijn schattige dochtertje, die op een
prinsesje uit een sprookje van 1001nacht lijkt. Na een vers glaasje Turkse
thee, lopen we naar een familie die voor

ER EVEN HELEMAAL UIT
Een aantal van de passagiers zijn al
vaker met ‘De Floris’ meegegaan en dat
is heel begrijpelijk want qua prijs kwaliteitsverhouding, zit je helemaal goed met
Adam Voyages. Roerend-Goed is er van
overtuigd om zeker vaker mee te gaan
met ‘De Floris’, want met een zeilvakantie

Een speciaal woord van dank
aan alle passagiers die mee
waren in de week van 3 tot 10
september 2011. En hopelijk
tot de volgende keer!

Voor informatie en boekingen: www.adamvoyages.nl
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