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Bodrum, was dat niet het Turkije-light voor bit-
terballenjagende pakkettoeristen? Ja, dat óók. 
Maar voorbij Mien-met-de-koelbox strekt een heel 
schiereiland vol fabelachtig mooie baaien waarvan 
menigeen is omgetoverd tot glamourhaven. Niet 
eens zo heel lang geleden was Bodrum niet meer 
dan een slaperig vissersplaatsje de Egeïsche Zee, 
met als voornaamste verdienste een spectaculair 
middeleeuws fort dat boven land en zee uittorent. 
Anno 2010 is Bodrum samen met een aantal nabije 
plaatsen op het gelijknamige schiereiland echter 
uitgegroeid tot de Turkse evenknie van St. Tropez. 
In de afgelopen jaren zet er een groeiend aantal 
sterren voet aan wal: Uma Thurman, Ivana Trump, 
Paris Hilton, Tom Hanks, Michael Douglas en 
Prince Charles hebben er allemaal al een keertje 
hun opwachting gemaakt. Luxe jachten uit Capri en 
Monaco leggen er aan. Aan de noordzijde van het 
schiereiland, in plaatsen als Turkbuku, Yalikavak en 
Torba, hebben zich hotels en clubs gevestigd waar 
de Turkse rijken en glitterati elkaar treffen onder 
het genot van obsceen dure drankjes in beach 
clubs, boutique-hotels en megajachten. Het party-
circuit in en rondom Bodrum is verbazingwekkend 
uitgebreid. Wie ooit in Istanbul in de poepchique 
openluchtclubs langs de Bosphorus heeft gefeest, 
weet dat alle vooroordelen over strenge moslim-
culturen daar meteen het raam uitgaan – in Bodrum 
geldt dat niet minder. Misschien zelfs wel méér, 
want Bodrum is ook voor Turken in de eerste plaats 
een vakantieoord waar in de zomermaanden flink 
de bloemetjes buiten worden gezet. De zichtbare 
aanwezigheid van openlijk met elkaar flirtende 
homo’s levert geen enkel probleem op. Er wordt 
hoogstens wat gefluisterd als een bekende Turk 
van televisie - wiens homoseksualiteit een publiek 
geheim is – ineens opduikt. 

(GAY) PAR-TAY!
In feite is Bodrum de strandplaats van Istanbul, een 
beetje wat Bloemendaal voor Amsterdam is. Maar 

dan wel even wat extravaganter. Neem Catamaran, 
een discotheek op – jawel – een catamaran, die 
voorzien is van een lasershow en een geluidsin-
stallatie waar de vissen niet van terug hebben. 
Hier tref je zes bars en lounges en de crème de 
la crème van de Turkse dj’s aan de rand van een 
glazen dansvloer. Voor wie aan wal blijft, is er de 
chique Marina Yacht Club (www.marinayachtclub.
com, dikke portemonnee mee) en het uitzinnige 
Harnikarnas (www.harlikarnas.com.tr), vol Turkse 
celebs en internationale dj’s. In feite is dit de eerste 
plek van de Turkse clubscene die internationale 
allure verwierf. Andere grote trekpleisters zijn 
de pijnlijk hippe bars als Vittoria (www.vittoria-
dreamclub.com) en Küba (www.kubabar.com). In 
voorgaande jaren was dat het homoleven beperkt 

tot groepjes jongens in de populaire stekken van 
reguliere uitgaansleven, maar sinds mei dit jaar 
heeft XLarge - een grote gay club uit Istanbul - ook 
in Bodrum een vestiging geopend bij het Palm 
Garden Hotel. (www.xlargeclubs.com) Capaciteit: 
2.700 man. Hier moet je niet opkijken als een 
jongen je grijnzend “beline kuvvet” wenst: “sterkte 
aan je onderrug.” Ahem. 

EXTRA HEET: SUPERHAMMAM
Denkend aan Turkije zie je: een loeihete hammam. 
Als toerist dan, he? Moderne Turken zoals je die in 
Istanbul en Bodrum treft, vinden de hammam een 
beetje een achterlijk concept en douchen liever 
thuis. Dat neemt niet weg dat voor de wellness-
liefhebber een bezoekje aan de op toeristen 
gerichte Rayola-hammam in Yakakoy absoluut aan-
bevelenswaardig is. Waar authentiekere badhuizen 
vaak toch wat aan hygiëne en comfort ontberen, is 
Rayola een 21ste-eeuwse update, die veel wegheeft 
heeft van een luxe spa in een vijfsterrenhotel. Ook 
is de verhouding tussen dikke mannen met brede 
snorren en jonge goden met witte tanden onder het 
masserend personeel bijgesteld in het voordeel van 
de laatste groep. Je Winq-verslaggever ontving er 
een wasbeurt van een vaardige employee die zich 
voorstelde als “Kutje.” Dat schrijf je vast anders in 
het Turks, maar toch. 
www.rayolaturkishbath.com

CRUISEN - NU OOK OP HET WATER!
De Egeïsche zee laat zich hier op z’n voordeligst 
zien, en het zou zonde zijn als je niet even het 
water op gaat. Je kunt natuurlijk een veerboot 
naar Kos nemen - het Griekse eiland ligt slechts 
twintig kilometer van de kust vandaan –  maar het 
is nog beter om wat extra tijd uit te trekken en een 
Turkse zeilboot af te huren, compleet met kapitein, 
personeel en kok. Zo’n privé-zeilcruise klinkt alleen 
weggelegd voor mensen met een dikke bankreke-
ning, maar dat valt alleszins mee: een volle week 
zeilen langs Turkse en Griekse kusten (je mag zelf 
de bestemmingen kiezen) kost rond de 925 euro per 
persoon, maar da’s wel inclusief drie maaltijden 
per dag en álle drank dat je maar verwerken kunt. 
Waterski’s en kano’s zijn optioneel. Het leukste is 
natuurlijk als je met een groep vrienden gaat (er 
gaan maximaal twaalf mensen op een schip) maar 
nieuwe vrienden maken kan ook - de organisatie 
besteedt er veel zorg aan dat je in een gezelschap 
terechtkomt waar je goed in past. 
www.scicsailing.eu
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4 Reasons
Of je nu in alle rust van 
lange feestnachten wil 
kunnen herstellen of je 
gewoon even een paar 
dagen in volledige rust en 
Mediterrane weelde wilt 
wentelen: trek je terug in 
het Four Reasons (nee, 
niet Four Seasons, da’s 
nou net de grap), een mooi 
designhotel hoog aan een 
berghelling bij Yalikavak. 
Ontbijt aan de rand van 
het zwembad, met weids 
uitzicht over olijfboom-
gaarden en twinkelende 
baai. Goed eten en een 
Zen-atmosfeer, loungen 
op witte kussens, net wat 
je nodig hebt om even bij 
te komen. Tweepersoons-
kamer vanaf € 115 per 
nacht.
www.4reasonshotel.com

Casa Dell’Arte
Dit hotel is eigendom van 
een Turkse familie die een 
fortuin heeft verworven in 
de autoindustrie – vandaar 

die Jaguar en die Corvette 
voor de deur. Oh, en de 
Botero ter waarde van 1,5 
miljoen euro aan de muur. 
Begrijpelijkerwijs is een 
hotel dat Casa dell’Arte 
heet volgehangen met 
kunst en voorzien van 
een uitermate decoratief 
zwembad. Maar er is naast 
de suites van 950 euro per 
nacht ook ruimte voor min-
dere goden: voor honderd 
euro boek je al een twee-
persoonskamer. Inclusief 
ontbijt. Zit je wel lekker 
tussen de glamourpoezen 
én heb je Beach Club Frida 
voor de deur, waar de 
cocktailbar om een bosje 
palmbomen is gebouwd. 
www.casadellartebodrum.
com

HUP ERHEEN!
Een retourticket naar 
Bodrum vanaf Schiphol 
heb je al vanaf € 227,  
inclusief belastingen en 
toeslagen.
www.corendon.nl

SLAPEN EN RELAXEN

BODRUM BLISS
glamour, gays en glazen dans-
vloeren aan de azuurblauwe 
wateren van de egeïsche kust: 
bodrum is het st. tropez van 
turkije. pas op je rug!
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