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Phrygian Way, een nieuw cultureel wandelpad in Turkije 
 
 
Ankara/Amsterdam, 31 december 2013. In navolging van de succesvolle 
Lycian Way is afgelopen september officieel de Phrygian Way geopend. 

Met 506 km lengte is het een van de langste culturele langeafstands 
wandelpaden van Turkije . 
 

Wandelaars en fietsers kunnen vanaf nu de geheimen van Frygië ontdekken, een 
koninkrijk verbonden aan de legendarische Koning Midas en de moedergodin 

Cybele. Het pad is gebaseerd op de eeuwenoude wegen van de Frygiërs, die al 
ruim 3.000 jaar gebruikt worden door verschillende beschavingen. 
 

Het pad ligt in Centraal Anatolië en loopt door de provincies Ankara, 
Afyonkarahisar, Eskişehir en Kütahya. Het gebied is eenvoudig te bereiken met 

snelle busverbindingen vanaf zowel Istanbul, Ankara, Izmir als Antalya. 
De Phrygian Way omvat drie hoofdroutes die allen beginnen bij de rotsformaties 
van Midas’ stad Yazılıkaya, die toendertijd het religieuze centrum van de Frygiërs 

vormde.  
 

De Phrygian Way is geheel gemarkeerd volgens de internationale standaard, met 
de bekende rood-wit tekens en wegwijzerpalen. Er zijn GPS-data verkrijgbaar en 
een website is in de maak (www.phrygianway.com). Het pad is onderverdeeld in 

67 dagwandelingen die ook los te lopen zijn. 
 

Een Engelstalige gids is verkrijgbaar via reisboekwinkel Pied à Terre (ISBN 978-
605-86778-3-8). De gids geeft in 228 pagina’s informatie over de rijke 
geschiedenis van de Frygiërs, een gedetaileerde beschrijving van de route, 

praktische informatie rondom kamperen en logeren en achtergrondinformatie 
over cultuur, natuur en geologie. Tevens bevat hij gedetaileerde routekaarten. 

 
De afgelopen jaren is er hard aan gewerkt aan de ontwikkeling en promotie van 
lange afstands wandelroutes langs de rijke cultuurhistorie en natuur van Turkije. 

De organisatie Cultural Routes Society (www.cultureroutesinturkey.com) zet zich 
in om deze culturele routes verder te ontwikkelen volgens international normen 

en om ze te promoten in binnen- en buitenland. 
 

De Phrygian Way is geheel ontwikkeld door vrijwilligers en wordt gesponsord 
door de Union for the Protection and Development of Phrygian Cultural Heritage 
(FRIGKUM). 

 
 

 

Noot redactie: meer informatie is te verkrijgen bij Hüseyin Sari 
(hsari100@gmail.com), een van de initiatiefnemers van de Phrygian Way of bij 
de Nederlandse contactpersoon Kyra Kuitert (kyrakuitert@hotmail.com). 

http://www.cultureroutesinturkey.com/

