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Sultans
2500 kilometer 
van Wenen  
naar Istanbul

Ottomaanse sultans probeerden in de 16e en 17e 
eeuw tot tweemaal toe vanuit Istanbul het aarts-
hertogdom Oostenrijk te veroveren. Het beleg van 
Wenen mislukte. Het werd een overwinning voor 
het Roomse Rijk en hun bondgenoten in de strijd 
tegen de Turkse Ottomanen. De laatste nederlaag 
leidde in fasen het einde in van het Ottomaanse Rijk. 
Over de 2500 kilometer tussen Wenen en Istanbul 
loopt nu de Sultans Trail, een wandelroute opgezet 
en onderhouden door een groep enthousiaste 
Nederlanders. Ton Roos en Max Smits nemen je 
mee op de route.

Tekst en beeld Ton Roos en Max Smits

We staan voor de imposante Stephansdom in Wenen. De 
klokken van de dom zijn gemaakt van omgesmolten 
buitgemaakte Ottomaanse kanonnen. Toen was het 

oorlog, nu gaan we vreedzaam richting Istanbul.
De eerste etappe gaat via Bratislava in Slowakije naar Esztergom, 
de oude hoofdstad van Hongarije. We doorkruisen Niederösterreich 
met zijn vele vriendelijke dorpjes, lieflijk glooiend land en gastvrije 
bevolking. En vol historie; zo passeren we bij Petronell het grote 
archeologische complex Carnuntum, dat bestaat uit een oude 
Romeinse stad en een legerkamp, dat in de Romeinse tijd groter 
was dan Wenen. Bij Hainburg an der Donau, een vrijwel intact 
middeleeuws vestingstadje, loopt ons pad vlak langs de Donau. 
Via het jaagpad lopen we naar Bratislava. Na deze stad waar lang 
de Habsburgse keizers werden gekroond, gaat het verder langs de 
Donau, door een vlak deel van Slowakije, tot aan de Hongaarse 
grens bij Esztergom. 

Het hart van Hongarije 
Hongarije is vooral een vlak land, maar tussen Esztergom en 
Boedapest gaat de Sultans Trail door het Pilis laaggebergte  
(755 meter). Vanuit Esztergom gaat de route omhoog tot het 
dorpje Dobogókö. Het is een pelgrimageplek voor Hongaarse 
shamanen, die geloven dat dit een van de zeven chakras  
(energiepunten) in de wereld is. 
De Sultans Trail loopt langs de Donau Boedapest uit en dan weer 
heuvelachtig gebied in. Na een dag of drie door bijna leeg land 
komt de route in de oude koningsstad Székesfehérvár, de plaats 
waar in de middeleeuwen de meeste Hongaarse koningen zijn 
gekroond en begraven. Na de verovering door de Turken in 1543 
raakte de stad ernstig in verval, maar onder de Habsburgers werd 
de stad vanaf de 17e eeuw opnieuw bevolkt. Aan deze periode 
dankt de stad haar huidige barokke uiterlijk. Vanaf Székesfehérvár 
keert de trail terug naar de Donau door het vlakke, soms glooiende 
landschap dat zo kenmerkend is voor Hongarije. 

Op weg naar Belgrado
Op weg naar Belgrado volgt de trail de Donau. Soms langs de 
oevers, soms ook door het heuvelland en laaggebergte. Het 
landschap is glooiend met veel landbouw, soms veeteelt. In 

Door het hart van Servië
Direct na Belgrado loopt de trail over de dichtbeboste berg  
Avala (511 meter), met boven een mausoleum, televisietoren, 
romantisch hotel en een prachtig panorama. De route naar 
Smederevo is heuvelachtig, met afwisselend bos en fruitteelt.  
De stad was in de 15e eeuw tijdelijk de hoofdstad van het  
Servische koninkrijk, tot de Ottomanen die vernietigden. Hier 
buigt de route af naar het zuiden, door het dal van de Morava  
en heuvelland naar Smederevska Palanka en loopt hij verder 
door bosrijk gebied naar Despotovac, waar verscholen in de 
heuvels het zwaar ommuurde klooster Manasija ligt. Dit klooster 
heeft een essentiële rol heeft gespeeld in het bewaren van de 
Servische taal en cultuur in de Ottomaanse tijd. 

Trail

Nationaal Park Rila 
Het Nationaal Park Rila is een van de grootste beschermde natuurgebieden in 
Europa. Er zijn 120 gletsjermeren waarvan de bekendste de Zeven Rila Meren  
zijn.  Het gebied is door de Bulgaarse bergsportvereniging goed ontsloten met 
bewegwijzerde wandelpaden en hutten. Je kunt er mooie meerdaagse wandel- 
tochten maken rond een hoogte van 2500 meter. De hutten zijn wisselend van 
kwaliteit. Kijk voor meer informatie op bghike.com en bulgariawalking.com. 
Kaart: Domino, Wandelkaart 5 - Rila gebergte (9789546511263), 1:50.000.
Op map.bgmountains.org van Bulgarian Mountains vind je een digitale kaart  
met alle wandelroutes.

Hongarije loopt het over de open poesta, afgewisseld met 
bossen, dorpjes, kloosters en stadjes.
Bij Mohacs loopt de trail Servië in, door een landstreek die 
bekend staat als Vojvodina. Bij Novi Sad maakt de Donau een 
bocht vanwege het heuvelland van de Fruška Gora, een prachtig 
bebost laaggebergte vol mooie orthodoxe kloostertjes, en voert 
de route na Novi Sad verder langs de Donau naar Belgrado. 

Vrede van Karlowitz
Na de mislukte aanval van de Ottomanen op Wenen in 1683 zijn 
in 1699 vredesonderhandelingen gevoerd door de Christelijke 
staten (waaronder het Habsburgse rijk) en het Ottomaanse rijk  
in Karlowitz (nu: Sremski Karlovci in Servië), waarbij Belgrado  
en de Savarivier als grens werden vastgesteld. 
Het bijzondere aan de vrede van Karlowitz is dat deze tot stand 
kwam door de bemiddeling van de Republiek der Vereenigde 
Nederlanden, samen met de Engelsen. De Trail passeert de plek 
waar deze vredesonderhandelingen plaatsvonden.

Devil’s bridge bij Yagodina, 
Rhodopen, Bulgarije.

Stuwmeer in de Arda bij Kardzhali.

Het Rilaklooster in Bulgarije.
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Vandaar gaat de trail verder naar Cuprija, Krusevac en over de 
met oerbos beklede bergrug Jastrebac (1491 meter). 
Op weg naar Niš lijkt de omgeving mediterraan en voelt het alsof 
we in Toscane lopen. De stad heeft een rijke historie, zowel 
Romeins, Middeleeuws als Ottomaans, en wordt omgeven door 
de bergen van de Stara Planina (Balkan) en Suva Planina. 

Van Niš naar Sofia
De Sultans Trail gaat richting Bulgarije door het berggebied bij Niš, 
de Suva Planina. Al sinds de ijzertijd loopt de migratieroute over  
de Balkan hierdoorheen. Het pad volgt het riviertje Nisava, door 
een smalle kloof, over de van oorsprong Romeinse Via Militaris,  
die later ook werd gebruikt door kruisvaarders en Ottomanen. 
Landschappelijk is dit door bergen omgeven dal erg fraai. In het 
Servisch-Bulgaarse grensgebied wurmt al het verkeer zich door 
een diepe kloof. De trail gaat in alle rust bovenlangs naar Sofia, 
met fraaie uitzichten en over redelijk vlak land.

In het Rila gebergte
Aan de rand van Sofia klimt de Sultans Trail naar de top van 
Vitosha (2274 meter). Twee grote (ski)liften gaan tot 1810 meter. 
Dan gaat het bergafwaarts naar de vallei van Belchin (925 meter), 
met accommodatie en spa’s en de resten van het middeleeuwse 
stadje Tsari Mali Grad, de ‘Kleine stad van de Tsaar’. 

We gaan verder over de trail door de voetheuvels van het Rila-
gebergte naar de Malyovitsahut (1710 meter), in het dal van  
het gelijknamige riviertje met links en rechts hoogoplopende 
bergruggen. Van de hut gaat het omhoog, langs de rivier door  
een morenenveld en een verzameling ijsmeertjes naar de berg 
Molyovitsa (2719 meter), en weer naar beneden over een kam 
naar het prachtige en beroemde Rilaklooster (1160 meter). Een 
mooie plek om te overnachten. 

Na het Rilaklooster uit de 10e eeuw, centrum van de Slavische 
cultuur en religieus centrum van de Bulgaarse orthodoxe kerk, 
gaat het door bosrijk gebied omhoog naar de prachtig gelegen 
en authentieke Macedoniahut (2224 meter). Daarna is het 
skidorp Cemkovo (1750 meter) aan de beurt, met haar sobere 
communistische bouw, en gaat het verder door naar het beren-
park van Berlitsa, waar dankzij inspanningen van Brigitte Bardot 
dansberen uit de hele Balkan worden opgevangen. Het heeft iets 
weg van Jurassic Park. 

Westelijke Rhodopen
De Sultans Trail voert verder door de bergen van de Bataska 
planina, het meest westelijke deel van de Rhodopen. Een  
paar kilometer na Velingrad ga je omhoog richting het stuw- 
meer van Batak en dan de westelijke Rhodopen in. Als in een 
trage achtbaan wandel je van de ene bergtop naar de andere. 
Het zijn niet de hoogste bergen van Bulgarije, maar misschien 
wel de meest wandelvriendelijke. Via de prachtige meren van 
Shiroka Polyana, die uitnodigen om er een duik in te nemen,  
en de toppen van Kaval tepe bereik je Borino, op 1130 meter. 

Devil’s bridge
Onvermoeibaar gaat de route verder. Op weg naar Kardzhali 
komen we het bordje Devil’s bridge tegen: 20 minuten later 
staan we op deze eerste houten brug door de kloof waarin  
het riviertje Khatak Deredie naar de Buynovskarivier stroomt.  
De kloof is soms tientallen meters diep en slechts decimeters 
breed. De bruggenbouwers uit Borino bouwden hier met houten 
trappen, balustrades en loopplanken, hangend aan de wand van 
de kloof, een spectaculaire doorgang. Zonder deze voorzieningen 
is deze kloof ontoegankelijk. 

Als in een trage achtbaan 
wandel je over de bergtoppen

Rhodopen
De Rhodopen liggen ten oosten van het 
Rila- en Piringebergte. Het is een middel- 
gebergte op de grens van Bulgarije en 
Griekenland, waar onder meer Pomakken 
(Islamitische Bulgaren) wonen. Tot aan  
het eind van de vorige eeuw woonden hier 
ook veel Turken, maar het merendeel van 
hen vertrok naar Turkije ten gevolge van  
de Bulgariseringscampagne en later om 
economische redenen. 
In het westelijke deel liggen tien toppen 
boven de 2000 meter. Met 2191 meter is 

de Perelik daarvan de hoogste. 
De oostelijke Rhodopen zijn minder  
hoog, maar nog steeds spectaculair. Het 
is een vergeten streek in een uithoek van 
Europa op de grens met Griekenland en 
Turkije, die zelfs door Bulgaren nauwelijks 
wordt bezocht. De natuur is er gevarieerd, 
rijk en nog ongestoord. 
In de Rhodopen leven wilde zwijnen, 
herten, gieren en andere roofvogels, 
vleermuizen, wilde balkangeiten en 
wolven en beren. 

Oostelijke Rhodopen, Bulgarije.

We overnachten in een yurt,  
in Dobogókö, Hongarije.

Sultans Trailmarkering in het  
Hongaarse Pilisgebergte.
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Na het dorp Yagodina zien we de volgende kloof en de Romeinse 
brug van Mugla. Daarna volgt een lange wandeling door mooie 
bergweiden naar Trigrad. Het is nog te vroeg in het jaar voor het 
vee, wel zien we een kudde wilde paarden.  
We slapen in Trigrad bij Slatko en zijn vrouw, die ’s avonds 
spontaan Rhodopische hymnen ten gehore brengen.
De volgende dag kunnen we kiezen: acht kilometer door de 
sneeuw naar Perelik (2191 meter) of de weg volgen naar Smolyan. 
We kiezen voor het laatste; door een achillespeesblessure lijkt 
het ons niet verstandig om nog eens 1100 meter te stijgen over 
stenig terrein en vervolgens weer hetzelfde aantal meters te 
dalen naar Smolyan. Het gevolg is helaas wel dat we de specta-
culaire watervallen bij Smolyan mislopen. Die bewaren we voor 
een volgende keer.

Oostelijke Rhodopen
Kardzhali is een stad in de vallei in de oostelijke Rhodopen. 
Imposante bergketens omringen de stad en we verheugen  
ons erop daar straks doorheen te lopen. Direct na de stad is  
er een prachtige rotsformatie in schijnbare omarming, die  
het Bruidspaar wordt genoemd. Langzaam komen we steeds 
hoger. We zien stuwmeren, rotsachtige uitlopers, prachtige 
loofbossen, beekjes en vergezichten. 
In de bergdorpjes zijn veel winkeltjes met alles wat een  
wandelaar nodig heeft: snoep, koekjes, eten, drinken, nagel-
schaartjes. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is naar  
de bergdorpjes gebracht. Heb je echt honger, dan bieden  
authentieke jagershutten een goede plek voor een lunch. 

Wandelen in deze uitlopers van de Rhodopen is een feest voor  
je neus dankzij de vele kruiden die hier groeien en bloeien. 
Onderweg komen we langs een klein museum met een indruk-
wekkende verzameling edelstenen en met verhalen over de 
geschiedenis van het gebied. Een van de vele onverwachte 
juweeltjes op deze route. 

Overdekte markt in 
Kruševac, Servië.

Inmiddels zijn we in de buurt van het drielandenpunt van Bulgarije, 
Griekenland en Turkije en nemen we in Ivaylovgrad afscheid van 
de mooie Rhodopen. 

Einde in zicht: door Turkije naar Istanbul
Opmerkelijk is het verschil tussen Turkije en het voorgaande 
gebied. Allereerst omdat we vanuit de bergen weer in het  
heuvelland zijn gekomen, maar ook omdat Turkije welvarender 
lijkt en we de rakia verruilen voor thee.
De eerste stad in Turkije is Edirne, een historische stad vol 
bezienswaardigheden. De trail gaat daarna verder door het 
heuvelland, langs Kirklareli naar Istanbul, waar de route na  
2500 kilometer eindigt voor de majestueuze Blauwe Moskee  
in het oude stadshart. 

Lezing op de Bergsportdag
Wil je meer horen over de route en meer foto’s en inmpressies zien? 
Ton Roos en Max Smits geven een lezing over de Sultans Trail op de 
Bergsportdag, op 20 januari in het NBC in Nieuwegein. 
Kijk voor meer informatie op bergsportdag.nkbv.nl.

Suva Planina, 
Servië.

Route
De Sultans Trail is een langeafstands-
wandel- en -fietspad van 2500 kilometer 
tussen Wenen en Istanbul. De Trail loopt 
van Wenen naar Bratislava, langs de 
Donau naar Boedapest, via Székes- 
fehérvár langs de Donau naar Novi Sad 
en Belgrado.  
Daar loopt de route via het binnenland 
van Servië naar Sofia in Bulgarije en 
verder naar Turkije. Deze route maakt 
gebruik van de uit de Romeinse tijd 
bekende Via Militaris.
De trail is over het algemeen niet  
gemarkeerd. Er zijn wel gps-tracks en  
er is een lijst met overnachtingsadressen 
beschikbaar. 

Apps
Alle informatie vind je in de Sultans 
Trail-app, vanaf 2019 te koop in de 

appstores voor Android en Apple. Wil je 
meer weten over de Sultans Trail of wat 
er groepsgewijs wordt georganiseerd, kijk 
dan op sultanstrail.com of stuur een mail 
naar info@sultanstrail.com.

Reis
Een deel van de wandelaars die de 
Sultans Trail ‘doen’, doet dat in twee- 
wekelijkse etappes. Hiervoor zijn de 
internationale vliegvelden langs de  
route het start- en vertrekpunt: Wenen, 
Boedapest, Belgrado, (Niš), Sofia, Burgas 
en Istanbul. Het actuele vertrekpunt 
bereik je vervolgens per bus. 
Busverbindingen zijn goed en betrouw-
baar en ze gaan geregeld.

Veiligheid
In alle landen waar de Sultans Trail 
doorheen loopt, voelden wij ons veilig.

Van Wenen naar Istanbul


