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WHERE HOLLYWOOD MEETS BOLLYWOOD
HET TURKSE IBIZA
AZUURBLAUWE ZEE, UITGESTREKTE STRANDEN EN EXOTISCHE, EXCLUSIEVE BEACHCLUBS WAAR DE 
ALCOHOL RIJKELIJK VLOEIT EN JETSETTERS TOT IN DE LATE UURTJES LOSGAAN. DE CÔTE D’AZUR? 

IBIZA? NEE HOOR, DIT IS BODRUM. HET TURKSE IBIZA AAN DE EGEÏSCHE ZEE. 
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TEKST Yesmin Candan

SLAPEN
grand park bodrum, 
turgutreis:  als je 
behoefte hebt aan een 
lekkere all-in-vakantie 
direct aan het strand

delta beach resort, 
yalikavak:  een heerlijk 
middelgroot hotel met zand 
uit dubai op het strand, met 
azuurblauwe zee

titanic deluxe, 
bodrum:  een luxere variant 
van het all-in-concept 

DOEN
macakiz i, türkbükü: 
deze beachclub is heaven! 
hier komt de crème de la 
crème

nikki beach, 
bodrum:  zien en gezien 
worden in bodrum 
limon, gümüslük: 
voor de mooiste sunset ga 
je hier heen. wachtlijst 
voor diner is lang dus wees 
op tijd met reserveren; 
weken van te voren!
mimoza, gümüslük: 
lekkerste visrestaurant 
met een topambiance op een 
van de mooiste plekken… 
erg romantisch
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Yalikavak, Türkbükü en 
Gümüslük zijn de geheime 
plekken van Bodrum. 

Weinig mensen in Nederland  
kennen het ‘Turkse Ibiza’. Onbe-
kend maakt onbemind en daarom 
besloot ik om de enige echte Ibiza-
tijger uit te nodigen naar Turkije: 
Rebecca Cabau van Kasbergen. 
Want wie kan beter beoordelen of 
dit een tweede Ibiza is? 

Vanaf de luchthaven van Bodrum 
is het zo’n 45 minuten naar  
Yalikavak, waar club Fenix ligt. 
Fenix is een bestaand concept uit 
Istanbul en erg populair. Het ligt 
prachtig aan het water en is 
omringd door planten en bomen 
zodat je je in de jungle waant. 
Fenix heeft wel een streng deur- 
beleid; buiten staan beren van 
bodyguards hun toko in de gaten 
te houden. Op tafel staan flessen 

XUMA VILLAGE
xuma is een lifestyle. de eigenaar kamil ozavar is een 
bijzondere man. bij hem gaat het om kwaliteit en niet om 
kwantiteit. alles wordt met zorg en liefde gemaakt. als 
je hier bent word je vanzelf zen. er is een muziekstudio, 
een yogastudio en binnenkort kun je er ook overnachten. 
de gastvrouw melissa ziet er echt op zijn ibiza’s uit in 
haar korte spijkerbroekje, opgeknoopte witte blouse en 
mooie sieraden. aan het eind van de dag komt er een dj en 
saxofonist en iedereen drinkt er sandoz… zo lekker! xuma 
village is experiencing the feel good; all in the name of 
love. ik heb in tijden niet zo lekker gegeten. 

XUMA VILLAGE
REBECCA CABAU VAN KASBERGEN EN
LAURA PONTICORVO

CLUB FENIX
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ZAYO BEACH
zayo is een beachclub waar veel jongeren 
komen en waar jonge vrouwen drie keer op 
een dag van bikini wisselen. de opgespoten 
lippen en strakke lijven paraderen er rond. 
mijn gay best friend sarp yaman is een 
celebrity in turkije en runt de beachclub. 
rond vijf uur gaat de dj los en gaan de 
vrouwen op tafels dansen. aan champagne 
geen gebrek.

MACAKIZI
macakizi heeft een verhaal. het verhaal 
gaat over een alleenstaande prachtvrouw 
met kinderen, genaamd ayla hanim. ze wilde 
de meest bijzondere beachclub openen in 
türkbükü met alleen mooie mensen in haar 
tent. macakizi is inmiddels een icoon in 
turkije. we worden ontvangen door een 
look-a-like van acteur edward norton, met 
dezelfde stem en dezelfde elegantie. van op 
de bar dansen onder een champagnedouche 
naar een scène uit de film ‘scent of a 
women’. de mannen die hier werken hebben 
een lekker geurtje op en een mooi gestreken 
overhemd met een linnen broek aan. ze zien 
er erg italiaans uit. vooral de aan de zee 
gelegen bar is indrukwekkend te noemen.

met gin voor overheerlijke GT’s. In Turkije drinkt men bijna geen wijn met uitgaan maar juist  
mixjes. Rebecca: ‘Op Ibiza gaat men voor de muziek naar de clubs en staat de dj middenin de zaal. 
De dj rules. In Turkije zijn het juist de gasten die “rulen”.’ 

Voor het perfecte ontbijt ga je naar Panorama in Yalikavak, een verborgen pareltje! Hier ontbijten 
we in de bergen met een gigantisch mooi uitzicht over de haven. Het typisch Turkse ontbijtje bestaat 
uit gesneden tomaten, komkommer, kazen, olijven en ei met sucuk (Turkse worst). We drinken thee 
en daarna Turkse koffie. En als je geluk hebt kun je je koffiedik laten lezen. Het werkt als volgt:  
je drinkt de koffie op tot de drab en dan draai je je kopje om zodat men de symbolen kan lezen.  
De symbolen werken als een glazen bol. Zij laten zien wat er de komende tijd gaat gebeuren.  
De Turken doen dit omdat ze er lol in hebben. Ze zeggen: ‘Fala inanma falsiz da kalma’, ofwel:  
geloof niet koffiedik maar je kunt ook niet zonder…

We sluiten de reis af met een zeiltocht van Guldeniz Sailing Cruises. Wat een superaardige crew  
en wat een fantastische zeilboot waar je met twaalf vrienden een tocht maakt van Bodrum naar  
de Griekse eilanden. Ingeborg Oostlander runt de rederij met haar Turkse man. Tijdens de  
cruise ervaar je the best of both worlds! 

MACAKIZI

MACAKIZI


