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KUSADASI
Kusadasi este o faimoasa statiune de litoral la Marea Egee, ce se lauda cu plajele placute, marea
inspumata si 300 de zile insorite pe an. Situat la 95 km sud de Izmir si 20 km de Selçuk, Kusadasi este si
un port preferat de vasele de croaziera, in special de turistii care vin sa viziteze orasul antic Efes.
O locatie ce beneficiaza de plaje superbe cu nisip auriu, insotite de toate facilitatile necesare unei vacante
de vis in Kusadasi - sporturi nautice, excursii cu barca si chiar momente de relaxare in baile turcesti. Apa
marii la Kusadasi este limpede, scufundarile fiind o activitate preferata pentru vizitatori.
Ruinele fortaretei antice si a portilor sale stau marturie a impactului Imperiului Otoman asupra orasului
Kusadasi la inceputul secolului XV. Astazi se mai pot vedea vechile case pe strazile inguste, alaturi de
strazile mai moderne precum Barlar Sokak (Strada Barurilor), locul in care puteti merge daca va aflati in
cautarea restaurantelor si a bunei dispozitii.
OBIECTIVE TURISTICE:
Efes un oraș antic (azi în ruină) pe coasta de vest a Asiei Mici, la sud de Izmir. A fost întemeiat în secolul
XI î.C. de coloniști ionieni (greci), devenind în cursul timpului unul din cele mai dezvoltate centre religioase și
comerciale. S-a aflat, rând pe rând, sub diferite ocupații străine. Templul zeiței Artemis din Efes, construit în
secolul VI î.C., una din cele 7 minuni ale lumii antice, a fost incendiat în anul 356 î.C. de un cetățean din Efes cu
numele de Herostrat, din dorința de a deveni celebru. Orașul a fost ocupat de romani în anul 133 d.C. devenind
capitala provinciei romane Asia. A suferit pierderi însemnate la cutremurele de pământ din anii 358 și 365 d.C. În
secolul VII d.C. Efesul a decăzut. În Efes a activat o anumită perioadă apostolul Pavel, probabil și Ioan
Evanghelistul. Conform traditiei crestine, în imediata apropiere a orașului ar fi fost îngropată Maria Magdalena (în
capela Panaghia Kapoulou), iar în interiorul orașului Luca Evanghelistul.
La 10 km de orasul Efes se afla casa Fecioarei Maria, cunoscut loc de pelerinaj.

Pamukkale - Este o localitate plina de mister, considerata de romantici unul dintre cele mai bune locuri
de vizitat. "Perla" Turciei atrage din ce in ce mai multi turisti, chiar daca unii dintre ei nu vin doar o data in acest
loc cu adevarat deosebit. Pamukkale, termen tradus prin sintagma "castelul din bumbac", se afla in regiunea
Aegean pe valea raului Menderes si are parte de un climat foarte bland pe tot parcursul anului. Despre acest loc
vorbesc acum ruinele orasului Hierapolis, construit aici cu foarte mult timp in urma. Emblematic pentru
Pamukkale este castelul ridicat pe colina din zona, o adevarata fortareata. Lunga de 2.700 m si inalta de 160 m,
impunatoarea construictie poate fi zarita de la 20 km departare din orasul Denizili.
Relieful de aici este si el spectaculos. Ca urmare a numeroaselor miscari tectonice, in timp natura a creat la
Pamukkale o panorama fascinanta, care dezvaluie si vestitele bai de calcar. Calcarul a fost modelat de cutremurele
care s-au produs aici si s-a stratificat, astfel incat s-au creat un fel de trepte. Ulterior, apa care s-a scurs pe aceste
trepte a sapat in calcar formand mici cratere. Apa din zona este termala si contine hidrogen si calciu, ceea ce a
permis o data in plus inflorirea turismului. La fiecare 250 l de apa care curge se depun 2,2 grame de calciu, iar cu
timpul s-au format adevarate stalactite, conferind regiunii un aspect "iernatic", de alb imaculat. De la departare
Pamukkale arata ca o fortareata naturala de gheata, desi temperatura apei atinge si 50 de grade, in anumite locuri
facand imposibil scladatul. Daca totusi vrei sa faci baie intr-una dintre vestitele cazi de la Pmukkale trebuie sa stii
ca nu ai voie sa pasesti pe marginea ei, adica pe calcar, purtand incaltaminte. Turistii sunt sfatuiti sa se descalte
pentru a nu murdari sau deteriora calcarul care face acest loc unic.
Dilek Peninsula locul unde se afla Parcul National, cunoscut local sub numele de Milli Park. Este situat la
26 kilometri sud de Kusadasi si la 8 km de orasul Davutlar si incepe în oraşul numit Güzelçamli in traducere
Frumosul Brad si se intinde pe toata Peninsula Dilek. Parcul National are o suprafaţă de 27.675 hectare o lăţime
de 6 km şi o lungime de 20 km. Milli Park este o bucata din paradis…aici puteti face drumetii pe traseele montane
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ale lantului muntos SAMSUN, altitudinea minima 650 m, altitudinea maxima 1237 m, sau sa stati linistiti la plaja.
Datorita mediului său curat, plajele sunt foarte bine amenajate si intretinute, apa cristalina va invita sa faceti baie in
mare iar daca doriti sa admirati panorama canionului PANIONION nu trebuie decat sa strabateti cararile
muntelui. Există numeroase plaje la alegere, dar cele mai cautate sunt : plaja Contelui Kalamaki cu golfuri,
Icmeler, Kavakli şi Karapinar. Dilek Peninsula gazduieste 28 specii de mamifere, 42 specii de reptile, 256 specii de
pasari si 18 specii de plante endemice, se regasesc numai in aceasta rezervatie.
In zona sunt specii pe cale de disparitie, cel mai bun exemplu ar fi leopardul anatolian.
De asemena in apele marii se regasesc numeroase specii de pesti si animale marine ce fac deliciul celor pasionati
de scuba diving si snorkelling. Foca mediteraneeana sau ”foca calugar” ce este protejata si delfinul sunt cateva
dintre mamiferele intalnite in golfurile din acest parc. Vechiul sat Dogan Bey populat pana in 1924 de catre greci,
era denumit Domatia. Satul reprezinta un muzeu in aer liber unde turistii pot admira imbinarea dintre elementele de
arhitectura greaca si turca. Plajele si zonele de picnic din Parcul National sunt foarte populare pentru vizitatori din
aprilie pana in octombrie. Simple facilitati precum WC, apa, vestiare, zone de picnic, mese si masini de gatit au
fost concepute in parc. Ca sa previna distrugerea mediului a fost interzisa construirea spatiilor pentru cazare.
Izmir se afla pe locul trei intr-un top al celor mai mari orase din Turcia si pe primul intr-un top al celor
mai mari orase cu deschidere la Marea Egee, asadar daca iti doresti o vacanta intr-o zona plina de obiective
turistice, plaje insorite si facilitatile unui oras modern, Izmir este locatia perfecta pentru tine si familia ta.
Piata Konak precum si Turnul cu Ceas ce ofera o panorama incredibila asupra orasului sunt doua atractii turistice
importante, iar odata ajuns aici te poti relaxa la umbra cafenelelor sau a teraselor deschise aproape in permanenta.
Muzeul de Etnografie are o istorie unica si ciudata intr-o oarecare masura, deoarece pana nu de mult a functionat ca
un spital. Astazi, el adaposteste o colectie intreaga de obiecte din ceramica, costume traditionale, ustensile din
cupru si multe altele, iar tot ceea ce mai aminteste de utilitatea lui medicala este o farmacie.
In Tepekule istoria are propria ei istorie daca pot spune asa, deoarece aici s-au descoperit vestigiile unora dintre
primele asezari vechi de 3000 de ani inaintea erei noastre. Pentru a avea un impact mai puternic asupra gandirii,
imagineaza-ti de cand au fost construite si pana in prezent au trecut aproape 5000 de ani, iar tehnologia vremurilor
respective era cat se poate de primitiva.
Apele termale de la Balcova sunt de asemenea o atractie turistica importanta. In trecutul indepartat erau numite
izvoarele de la Agamemnon, iar astazi nu numai ca a avut parte de o modernizare asa cum se cuvinte, dar mai este
dotata si cu teleferic. Acesta iti va oferi o plimbare de peste 1 kilometru distanta la altitudini ametitoare de
aproximativ 400 de metri.
Fortareata de Catifea are o vechime impresionanta pentru ca dateaza din secolul IV inaintea erei noastre. Astazi se
pot observa si influentele romane materializate prin vestigiile unor apeducte, agorei si a unor amfiteatre, iar zona
este des frecventata de turisti. Pentru ca tot am amintit despre apeducte este important sa stii ca acestea au fost
finalizata spre finalul perioadei romane si aveau un rol important: de alimentare cu apa proaspata a orasului.
Datorita functionalitatii lor ele au fost preluate de bizantini si ulterior de otomani, iar astazi stau in picioare spre
uimirea celor care vin sa le viziteze.

Insula Samos - Este o insula greceasca, celebra pentru vinul gustos pe care il exporta. Pentru a ajunge
aici, va trebui sa luati ferry-boat-ul; calatoria dureaza 1 ora si 15 minute. Odata ajunsi aici, veti descoperi un bazar
sau puteti vizita fabrica de vin. Alte puncte de atractie sunt: satul de vacanta Mitilini, manastirea Agia Triada, satul
Hora si baile romane Pythagorion.
In Kusadasi se afla 3 pacuri acvatice, iar 2 dintre ele sunt printre cele mai mari din Europa. Adaland se afla
la 4 km de Kusadasi si este compus din mai multe zone: Aquapark (adultii: 20 euro, copii 4 – 9 ani: 13 euro),
Dolphinpark si Seapark. Daca doriti sa ajungeti in toate cele 3 zone va trebui sa platiti 55 euro (adultii) sau 40 euro
(copii 4 – 9 ani). Parcul de distractii este deschis zilnic, intre orele 09.00 – 18.00.
Aquafantasy se afla la 6 km de Kusadasi, iar Longbeach Aquaresort la 5 km.
In afara marilor frumuseti istorice ce inconjoara Kusadasi-ul, orasul pastreaza in centrul sau exemple
excelente ale moscheelor otomane si turcesti: Moscheea Fortareata, Moscheea Hanim, Moscheea Haji
Ibrahim, Moscheea Turkmen, Moscheea Camiatik.

