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BODRUM
Numit de faimosul New York Times “Saint Tropez-ul Turciei” Bodrumul este un mic port fascinant,
situat pe coasta egeeana a Turciei, la 270 de km. sud de Izmir, cu privirea indreptata spre o parte a
Greciei- Insula Kos. Poate il vei recunoaste si dupa numele sau din anthichitate – Halicarnas. Este locul
nasterii marelui Herodot si totodata gazda uneia dintre cele 7 Minuni ale Lumii Antice – Mausoleul din
Halicarnas – ale carui ruine sunt vizibile si in zilele noastre, ca parte a unui muzeu in aer liber la
aproximativ 1 km de centrul orasului.
Unii ar putea crede ca radacinile bine ancorate in antichitate ala Bodrumului implica in acelasi timp si o
inclinatie spre tot ce este conservator, insa vechile traditii nu exclud acceptarea . In ziua de astazi
statiunea are fatete ce atrag atat pe cei care adora soarele, care iubesc sa navigheze si sa faca scufundari
cat si pe cei dornici de distractie sau innebuniti dupa cumparaturi. Acest calidoscop al experientelor, cu
imagini mereu schimbatoare este principalul motiv pentru care Bodrumul este un loc unic, pe care trebuie
sa il vezi macar o data in viata. De asemenea, bucataria traditionala este un alt atuu al turismului turcesc.
ATRACTII TURISTICE:
Orasul-statiune a fost candva cunoscut sub numele de Halicarnassus, iar daca acest nume nu-ti
spune nimic atunci citeste in continuare. Una dintre cele sapte minuni ale lumii antice a fost Mausoleul
din Halicarnassus, o impuntoare constructie care astazi nu mai exista din pricina unor cutremure severe
ce au avut loc in aceasta zona.
Castelul Sfantul Petru pare ca se ridica din mijlocul apelor, insa el este construit de fapt pe o
mica bucatica de uscat in urma cu aproximativ 600 de ani. Inceput in 1402 si terminat in 1437, castelul a
fost, este si va fi un simbol veritabil al orasului, astfel ca odata ajuns aici poti sa renunti la cateva ore de
plaja si sa mergi sa-l vizitezi. Inatrunu vei descoperi Muzeul de Arheologie Subacvatica ce contine piese
si artefacte de diferite varste descoperite de arheologi pe fundul marii.
Unul dintre cele mai bine conservate obiective turistice este Amfiteatrul Antic greco-roman
care sta in picioare si astazi spre deliciul turistilor inarmati cu camere foto. De asemenea, pe langa locul
unde a fost odata Mausoleul din Halicarnassus se mai pot vedea vestigii ale unor coloane dorice, bucati
din pontoanele antice si multe astfel de lucruri care constituie de fapt istoria noastra a tuturor si nu doar
cea turceasca.
Morile de vant sunt o alta atractie pentru turisti, deoarece construite in secolul XIII ele au fost
folosite pana la jumatate secolului XX de oameni locului pentru macinarea fainii, iar in prezent au
inceput lucrarile de restaurare ce se vor termina cat de curand posibil.
Poarta Myndos este tot ce s-a pastrat din zidurile orasului vechi, Halicarnas, ce aveau lungimea
de 6 km. Poarta a fost construita in secolul IV i.e.n. de catre Regele Mausolus, fiind locul prin care au
trecut Alexandru cel Mare si armata sa, in anul 333.
Muzeul de Arheologie Subacvatica se afla in cadrul Castelului Sf Petru si include obiecte originale si
reproduceri ale descoperirilor arheologice din epavele de la Yassi Ada si Cap Gelidonya (la Finike),
echipamente utilizate de arheologii subacvatici si o multime de alte obiecte recuperate din mare.
Activitati sportive - Este evident ca Bodrumul reprezinta locul ideal pentru sporturile de apa. Aici, apa
este limpede si datorita curentilor se pot face diferite sporturi nautice, se pot inchiria hidrobiciclete, canoe
si puteti practica windsurfing, ski nautic, tenis, volley, basket, darts, minigolf, tenis de masa, billiard si
aerobic. Echitatia este deasemenea o activitate de neratat, deoarece aici aveti parte de un instructor
personal iar echipamentul este de calitate.
Tur traditional – In aceasta zi aveti posibilitatea de a parasi pentru putin timp sofisticatul
Bodrum in care barurile, cafenelele si restaurantele se gasesc la tot pasul, pentru a vizita un frumos sat de
munte, situat la numai 20 de minute distanta. Viata rurala turca, aproape neschimbata de secole, va reusi
sa va surprinda cu siguranta. Veti putea vizita casa ceaiului, moschea si cateva case traditionale unde veti

degusta din delicioasa bucatarie traditionala turca. Deasemeni veti putea admira o gama impresionanta de
carpete si covoare lucrate manual de femeile din sat.
Petreceti turceste – Puteti petrece o seara placuta la un spectacol traditional. Veti lua parte la
momente artistice cu specific turcesc: muzica turceasca live, o mica placere o vechilor otomani – o
frumoasa dansatoare din buric (o amintire a haremului de fete ce dansau pentru placerea sultanilor).
Turul bodrumului cu vaporul – Va puteti bucura de soare in timp ce va plimbati pe apele clare
si cristaline ale Marii Egee. Croazierea va avea cateva opriri in golfuri pitoresti unde veti avea
posibilitatea de a inota, de a face snorkelling sau de a va bucura de soare la bordul vaporasului. Pranzul
va fi oferit (optional) pe puntea vaporului. Turcia este renumita pentru frumusetea tarmurilor iar aceasta
plimbare va ofera ocazia de a o descoperi in toata splendoarea ei.
Excursie in insula kos – Fie ca preferati transferul cu ferry-boat-ul, fie cu barca rapida, odata
ajunsi in Insula Kos peisajul va fi incantator. Frumoasa insula greceasca, este renumita pentru faptul ca
aici s-a nascut Hipocrate (Parintele Medicinei) si tot aici si-a infiintat si renumita scoala de medicina.
Vizitand insula veti avea ocazia sa va odihniti la umbra batranului platan, unde conform legendei,
Hipocrate isi invata elevii. Adevarata magie insulei o veti gasi in capitala, care este un amalgam minunat
intre trecut si prezent.
Scufundari – Scafandrii din Bodrum sunt privilegiati prin apele ideale ce inconjura orasul. Viata
marina intensa, paturile de corali si buretii, pot fi usor admirate in aceste ape calme si cristaline. Cei ce
doresc insctructaj pentru aceste scufundari vor primi tot spijinul necesar (echipament necesar, instructor,
aparat foto digital sub apa). Deasemeni insotitorii pot primi echipamentele necesare pentru snorkelling.
Baia turceasca – Cunoscuta drept “HAMAM” in Turcia, baia turceasca este un obicei diferit si
relaxant. Sa stai intins pe piatra de marmura din camerele special amenajate, sa fi acoperit de spuma, sa ti
se faca masaj de catre degetele sensibile ale unor experti iti confera un adevarat confort si o stare de
relaxare.
EXCURSIE LA PAMUKKALE – terasele de calcar. Admiram una dintre minunile reliefului
pamantului – cascadele din calcar, precum si cea mai originala piscina din Turcia – piscina Cleopatrei.
Vizitarea teraselor de la Pamukkale ne prilejuieste descoperirea vechiului oras Hierapolis. Astazi putem
admira: Teatrul, Biserica Bizantina, Martiriul Sf. Filip, Drumul de marmura, Templele, Necropolele,
Poarta Bizantina si Arcul lui Domitian.

