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MARMARIS
Marmaris este un oras port si o destinatie turistica pe coasta Marii Mediteraneene, situata in sudul
Turciei, unde principala sursa de venit o constituie turismul. Acesta isi pastreaza sarmul datorita
localizarii extraordinare, la intersectia a doua lanturi muntoase langa mare, ceea ce-i confera o plaja
bogata inconjurata de o padure de pini, cu tarmurile cu o bogata fauna si golfurile stancoase. Populatia
orasului este de aproximativ 29.000 de locuitori, care poate ajunge pana la 300-400.000 locuitori, in
sezonul turistic, datorita numarului mare de turisti pe care ii atrage datorita minunatiilor pe care le are de
oferit, printre acestea numarandu-se si viata de noapte, care concureaza cu absolut orice alta locatie de pe
coasta Turciei, cu baruri de karaoke si restaurante, baruri, cafenele pline in fiecare seara.
Orasul era cunoscut inainte dupa numele de Psyskos, ca fiind parte a Cariei. Potrivit lui Herodot, in
Marmaris exista un castel locuit inca din anul 3000 I.Hr. In perioada elenistica, orasul a fost cucerit de
catre Alexandru cel Mare, iar cei 600 de locuitori stiind ca nu au cum sa i se impotriveasca, si-au ars
bunurile in castel inainte de a se refugia in munti.
OBIECTIVE TURISTICE
Centrul istoric al statiunii Marmaris este situat pe o peninsula si consta intr-o aglomerare de case
pe jumatate din lemn, in jurul castelului medieval. La poalele dealului se afla portul cu dane pentru
iahturi si feriboturi. In aceasta parte a orasului Marmaris veti gasi numeroase rstaurante si cafenele,
precum si un bazar animat.
Muzeul Marmaris - Acesta contine o gama intreaga de obiecte folosite pentru navigatia pe ape,
dar si elemente traditionale cu importanta precum monezi, ornamente, vase din ceramica, arme si chiar
piese intregi de mobilier din vremuri de mult trecute.
Castelul Marmaris - Este un simbol veritabil al intregii statiuni. Istoria lui se intinde pe o
perioada indelungata, iar Gerodot este de parere ca inca din anul 3000 i.e.n. pe locul actualei constructii a
existat deja o fortareata. In urma invaziei lui Alexandru cel Mare aceasta a fost distrusa in mare parte,
insa datorita unei pozitii importante din punct de vedere strategic a fost imediat refacuta si utilizata pana
mai tarziu, in anul 1522 cand Suleiman Magnificul a cucerit zona si a dat ordin de reconstructie. Astazi,
Castelul Marmaris este tot in renovare pentru a-i reda stralucirea de alta data, iar daca treci prin zona
macar cateva fotografii tot trebuie sa-i faci.
Mormantul Sarianei - Se afla pe pantele de nord-est ale orasului Marmaris si a fost construit in
stil otoman. Sariana a fost faimoasa datorita profetiilor sale. Ea a ajutat trupele otomane prezicand
cucerirea Rodosului si i-a prezis lui Suleiman Magnificul ca va castiga.
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.

Parcul de distractii Atlantis - Este o metoda grozava de a-ti petrece ziua alaturi de familie si cei
mici. Oferind turistilor numeroase tobogane sau piscine el este pe placul tuturor. De asemenea, in interior
ai ocazia sa savurezi o cafea in timp ce tii un ochi pe cel mic, astfel incat toata lumea sa se bucure din
plin de o vacanta reusita.
O excursie cu barcile de agrement suna grozav, iar daca ai mai sti ca acestea se organizeaza zilnic si
includ un traseu plin de obiective turistice sunt sigur ca abia astepti sa incerci si tu asemenea lucruri noi.
Pentru a avea parte de o calatorie reusita si o distractie pe cinste trebuie sa profiti de toate cele cate are sati ofere o asemenea destinatie, deoarece doar asa iti poti forma o parere cat mai apropiata de realitate
despre conditiile si timpul pe care l-ai petrecut.

