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In het Gastenverblijf en CultuurHuis Babayan, Cappadocië, Turkije kunt u het gehele jaar door logeren
in grotwoningen. Het huis vormt uitgangspunt voor de mooiste cultuurwandelingen in een
fascinerende natuur. Ook kan men zich laten inspireren en kunst maken of cursussen volgen in
geoutilleerde ateliers. Het CultuurHuis Babayan draait onder Nederlands management.
CAPPADOCIË, TURKIJE

Cappadocië is een landstreek in Turkije
met surrealistische tufstenen valleien, die
eeuwen geleden zijn gevormd door de
vulkaan 'Erciyes'. Het 40.000 km grote
gebied is nu voor een deel een nationaal
park met openluchtmusea, waarin veel
prachtige beschilderde rotskerken staan.
Op de 1000 meter hoge Anatolische hoogvlakte, heerst een landklimaat. In de zomer geeft dit een
droge warmte met koele avonden en in de winter een pak sneeuw. Toch is bewoning het hele jaar
door goed mogelijk, omdat de dikke vulkanische stenen waar de huizen mee zijn gebouwd, het klimaat
'buiten de deur' houden. Omdat de beroemde zijderoute dit gebied passeerde en vanwege de
levendige handel toen, heeft het gebied een zeer rijke culturele historie.
HET GASTENVERBLIJF BABAYAN

Het Gastenverblijf en CultuurHuis Babayan is het enige logeeradres in het kleine en antieke dorp
Ibrahimpasa (de Armeense naam is Babayan) in Cappadocië, Centraal Anatolië in Turkije. Het is een
200 jaar oud huis, waar achtereenvolgens
Armeniërs, Grieken en Turken hebben
gewoond. Het gastenhuis heeft drie
terrassen, een privé binnentuin en een
aantal boog– en grotkamers. Een zestal
grotkamers zijn in mei 2006 omgetoverd tot
comfortabele kamers voor twee personen
met douche en toilet, centrale verwarmingen
dubbel glas voor winterverblijf en LAN
internet verbinding. De Stichting CultuurHuis Babayan organiseert alle kunst
en cultuurprogramma's, alsmede de wandelingen en excursies in alle
seizoenen.
KUNSTMAKEN EN DE WORKSHOPS

Amateurs en kunstenaars van alle niveaus en alle disciplines kunnen in de
bijzondere omgeving van Cappadocië tekenen, schilderen, pottenbakken,
fotograferen en vooral ook beeldhouwen in het lokaal gewonnen tufsteen wat
gemaakt is van geperste vulkanisch as. Dit lichte materiaal is uitermate
geschikt om te bewerken. Er z
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Vanuit het huis loop je via ezelpaden direkt de meest bijzondere valleien in naar de openluchtkerkjes
om er te gaan schilderen. Op wandelafstand liggen andere antieke dorpjes en men kan eindeloos
dwalen door de beschaduwde groene valleien met smalle beken.
Er is de mogelijkheid tot het volgen van workshops, krijgen van privéles of zelfstandig werken, zie
hiervoor de website www.WBouman.com.
PRIJZEN 2008

 Prijzen kamers: gemiddeld 22,50 €p/
p/
nacht
inclusief ontbijt.
(exclusief 1-persoonskamertoeslag)

 Prijzen wandelen (ex btw):
De startprijs is 25 €,engaatv
anafdeder
de
persoon met 10 €p/
pomhoog.
(exclusief entreegelden)

 Prijzen workshops kunst (ex btw):
o
27,50 € p/
p/
dagdeel
.
o
100 € p/
p/
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www.WBouman.com GASTENVERBLIJF en CULTUURHUIS BABAYAN Babayan@xs4all.nl
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(+90) 384 3626231, 06 22556201.

