Tyrkiet

Orientalsk mystik

TyrkieT

et orientalsk eventyr
Ferie for to eller hele familien? Tyrkiet kan det hele. Efter mange års
rejser har Apollos Product Manager, Karina Nielsen, fundet sine
favoritter: romantiske Kas og sprudlende Alanya
Af

H anne Olsen

K

arina Nielsens kendskab til Tyrkiet er
alsidigt og mangeartet. Hun har både
holdt ferier og været på studieture i
landet, som hun fuldstændig har tabt
sit hjerte til. Helt kort kalder hun det for 1001
nats eventyr.
“Tyrkiet emmer af noget orientalsk og
mystisk, du ikke finder i for eksempel Grækenland og Spanien. Jeg elsker duften af krydderier i basarerne. Det glimter af guld alle steder,
og det er lige noget for en guldpige som mig.
Jeg kan også godt lide tyrkerne som folkefærd.
Og så er der rigtig gode shoppingmuligheder.
Selv om sælgerne kan være lidt pushy, så kan
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de sagtens forstå et “nej tak!” Og der er stadig
gode miner,” siger hun.
Karina er også helt vild med det tyrkiske køkken, der er kendt som det tredje bedste i verden.
“Jeg spiser altid mezes – små forretter, så det
står ud af ørerne. Lige fra rejer i hvidløg til grillede auberginer og ost i butterdej. Og selvfølgelig også de mange kebab-retter med grillet
fisk eller kød.”

“ Tyrkiet emmer af noget
orientalsk og mystisk”
Karina Nielsen, Product Manager hos Apollo

Det uspolerede Kas

Står den på ferie uden børn, så tager Karina
kæresten med til den lille by Kas. Det er ikke
uden grund, at mange tyrkere selv vælger at

Karina
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Havnepromenaden i
Alanyas gamle bydel
emmer af liv

Karinas
3 tips til
tyrKiet
Smag på de lækre
forretter – mezes.
Udvalget er enormt. Bestil
mange forskellige slags og
del med hinanden.

1

Besøg en basar, og
prut om priserne.
Læderjakker, tasker og
guldsmykker kan fås til
gode priser. Beslut, hvad
du vil give. Smiler sælgeren, og føler du, at du har
fået en god pris, så har du
gjort det godt.

2

Sæt dig på en havnepromenade eller
hotellet, og nyd stedet.
Lad stemningen gå dybt
ind i sjælen. Det lader dine
batterier op og genererer
gode ideer.

Alanya / TyrKieT

GoldCity Holiday
resort

3

Kas er et af de foretrukne feriesteder
for tyrkerne selv

holde ferie her, for den har ry for at være landets smukkeste by:
“Da jeg for første gang kom kørende langs
kyststrækningen, og Kas dukkede op, var jeg
fuldstændig bjergtaget. Byen er så gudesmuk,
at man får gåsehud. Den har virkelig en uspoleret charme, som jeg ikke har set andre steder.”
Kas er bygget op på en bjergskråning og er
utrolig frodig. Overalt har byen en smuk
udsigt til havnen. Det meste i Kas foregår i og
ved vandet. Man kan hoppe i havet, få sol på
næsen, dase og nyde den gode, tyrkiske mad.
“Nyd byens skønhed, hele atmosfæren, og
at den ikke er ødelagt af turister. Gå en romantisk slentretur på havnen, hvor der er gode
restauranter med alle de lækre, tyrkiske specialiteter.”
Bag havnepromenaden er der masser af små
gader med spændende butikker. Og i havnen
ligger fine, små træbåde, som man kan tage på
sejlture i.
“Vi sejlede til den nærliggende ø Kastelorizo,
der på tyrkisk kaldes Meis, for at spise middag.
Det var storslået og meget romantisk at se
byen fra vandet. Kastelorizo er typisk græsk
med pastelfarvede huse og en havnepromenade, hvor vi spiste vores middag, inden vi sejlede tilbage til Kas igen. Det er fantastisk, man

sådan bare lige kan sejle til Grækenland på en
time, blot for at spise middag,” siger Karina.

Alanya sover aldrig

Når Karina og hendes kæreste skal have børnene med på ferie, falder valget på Alanya.
Men hun kan også sagtens finde på at tage dertil med en flok veninder.
“Alanya er virkelig en by med puls, og det er
også den største ferieby på sydkysten. Det er
en by for alle uanset alder. Her er virkelig
noget for både par, familier, unge og gamle.
Gode strande, vandaktiviteter og indkvarteringsmuligheder for enhver smag og pengepung. På havnepromenaden i den fine, gamle
bydel, er der gang i den til langt ud på natten.
Både unge og gamle giver den gas på restauranterne, caféerne og i barerne.”
Karina er vild med byens gigantiske udbud
af shoppingmuligheder, som både findes i de
små, krogede gader i den gamle bydel og i den
moderne bydel, der i hendes øjne er et stort
lystigt tivoli.
“Uanset om du er til tasker, bælter, pels, krydderier, smykker, keramik eller vandpiber, så
kan du vælge mellem et utal af slagsen. Alanya
har simpelthen alt! Så kast dig over den med
god appetit,” siger hun.

Læs mere om Tyrkiet på apollorejser.dk/rejser/europa/tyrkiet

Læs mere på apollorejser.dk

På dette unikke anlæg er der alt, hvad man
kan tænke sig! Vandland, biograf, natklub,
vinbar, spa, fitness, butikker og så videre.
På taget ligger baren Zodiac på en drejende flade, som gør, at du kan nyde udsigten
over Alanya fra alle vinkler, mens du nyder
din drink. Vandlandet er gratis for hotellets gæster og består af hele 20 vandrutsjebaner! 12 for voksne og børn over 12 år.
Pool og separat børnepool samt to pools
til vandrutsjebanerne. Der findes en kunstig sø, hvor man kan stå på vandski i en
kabelbane mod betaling. Flere restauranter med mad fra mange verdenshjørner.
Gratis internet i lobbyen og internetcafé.

Kas / TyrKieT

aQUa prinCess
Aqua Princess er beliggende på en skråning med en smuk havudsigt, som du
blandt andet kan nyde, mens du ligger i
poolen eller nyder livet fra en solstol.
Smutter du lige over gaden, kan du hoppe
direkte i bølgerne fra en klippe-platform,
hvor man bader fra. Vil du hellere bade ved
Aquariusstranden, betaler du ikke ekstra
for hverken busturen hertil eller solstolene. Hotellet har restaurant og ikke færre
end tre barer. Trådløst internet ved lobbyen, restauranten og på stranden. I de
større dobbeltværelser til 2-3 personer er
der køleskab.
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