
 Pragniemy podzielić się tym wszystkim, co zobaczyliśmy i przeżyliśmy w tym 
pięknym kraju, jakim jest TURCJA. 
Wycieczka sponsorowana przez Lubelskie Biuro Podróży SOPOL, pokazała nam kraj, 
którym byliśmy oczarowani: przyrodą, kulturą.  Kraj, w którym stykają się Europa z Azją, 
teraźniejszość z kulturą antyczną. Ale od początku.  
Wylecieliśmy z Warszawy do Dalamach. Tam z lotniska odebrały nas (2 autokary turystów) 
nasze przemiłe dwie rezydentki. Zostaliśmy odwiezieni do oddalonego o 90km Marmaris -
najnowocześniejszego kurortu wybrzeża Egejskiego. Zostaliśmy zakwaterowani w hotelu 
położonym w centrum miasteczka - Sunman's City.  

 

Marmaris to miasto na wybrzeżu, otoczone górami, z pięknymi plażami i portem 
jachtowym. Tu można podziwiać "cuda z żaglami" z rożnych stron świata, tu cumują jachty 
wielkich gwiazd show-biznesu. 



 

 Piękna promenada wzdłuż wybrzeża pełna hoteli, basenów, restauracji, barów, dyskotek 
tętni życiem do białego rana.  



 
Spacerując promenadą można podziwiać  liczne występy, animacje różnych grup 
tanecznych, którymi większość barów przyciąga klientów. Turcja to kraj dla kobiet-turystek. 
Na każdym kroku pracują tam mężczyźni, zupełnie nie widać kobiet. W knajpkach, barach, 
sklepach są piękni, zadbani, wymuskani wręcz Turcy, którzy jak dla nas mają bardzo 
agresywną, wręcz nachalną formę zachęty do zakupu. Z daleka krzyczą, zapraszają, 
witają, ciągną za rękę. Na początku to zniechęca, ale taki zwyczaj!  
 W Marmaris można znaleźć wszystko: jachty, kutry, taxi morskie, skutery, rowery, 
jeepy, loty balonem, pływanie na basenie, park linowy, delfinarium, parki wodne, a nawet 
lodowisko.  

 
 
 Zaszokowało nas w jaki sposób Turcy są przygotowani do turystyki, jaki mają 



potencjał, jak w różnorodny sposób pokazują swój kraj, swoje dziedzictwo, kulturę, 
przyrodę. 
 Na każdej uliczce są lokalne biura podróży, które proponują wycieczki i atrakcje 
turystyczne po Turcji. Można wybrać się z takim biurem na grecką wyspę Rodos, spływ 
pontonem po górskiej rzece, tzw. rafting, zobaczyć rybie farmy, podejrzeć życie żółwi 
wodnych, zwiedzić starożytny Efea i wiele innych. Nam także udało się zobaczyć trochę 
Turcji z różnych stron. Wycieczka na PAMUKKALE - słynne na cały świat tarasy wapienne, 
pokazała nam cud natury, który zadziwia swoją urodą. Piękne śnieżnobiałe góry 
ociekające lazurową wodą.  Ma się wrażenie, jakby stąpało się po gorącym śniegu. 

 Obok starożytne miasto Hierapolis z doskonale zachowanym amfiteatrem z 200r. p.n.e. 
mogący pomieścić ok. 20tys. widzów. 

 Można było skorzystać z kąpieli w basenie Kleopatry – kąpiel ta podobno odmładza o 
kilka lat -  lub obejrzeć winnice z jednoczesną degustacją  produkowanych tam produktów. 



 W drodze powrotnej obejrzeliśmy kawałek Turcji, jej rolnictwo, przemysł, odwiedziliśmy  



 Wiele informacji o historii Turcji, o codziennym życiu jej mieszkańców przekazywała 
nam przewodniczka. Jeśli wyjedzie się za piękne kurorty można zobaczyć jak żyją zwykli 
ludzie. Turcy żyją bardzo ubogo. Ich zarobki przeliczając na złotówki są zbliżone do 
naszych, ale ceny w sklepach są ok. 100% większe. Jeśli młodym ludziom uda się 
wyjechać ze swoich wiosek i zacząć pracować gdzieś w mieście, to czują się w obowiązku 
pomagać finansowo swojej rodzinie. Ponieważ często zarabiają niewiele, do tego 
wspierają bliskich, ciężko im dorobić się czegoś w życiu. Nie ma w Turcji czegoś takiego 
jak ubezpieczenie zdrowotne. Każdy kto choruje i potrzebuje pomocy lekarskiej płaci za tą 
usługę. Z tego też powodu 60% populacji Turcji nie przekracza 35roku życia. Turków 
zwyczajnie nie stać na opiekę lekarską. Ludzie w podeszłym wieku nie leczą się. 
 Kobiety w Turcji w większości nie pracują zawodowo - nie jest to przymus, ale 
raczej taka kultura, tradycja wspierana finansowo przez państwo. Turczynki po 25 latach 
pracy w gospodarstwie domowym, wychowaniu dzieci otrzymują emeryturę.  
 Turcy jako naród są bardzo otwarci, serdeczni, przyjaźni, mimo bariery językowej 
starają się ogromnie nawiązać kontakt z turystami. Mają ogromną cierpliwość, zawsze 
służą pomocą.  
Wybierając się z grupą Polaków i Rosjan na wyprawę JEEP-SAFARI mieliśmy sposobność  
podziwiać temperament, poczucie humoru, oraz chęć uatrakcyjnienia nam zabawy (raczej 
nie wymuszona) przez Turków - naszych kierowców. Wyprawa do Tureckich wiosek 
pięcioma jeepami w rytmie głośniej tureckiej muzyki robiła wrażenie i tworzyła klimat 
niepowtarzalnej zabawy. 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kierowcy szaleli w swoich autach, przyspieszali, wymijali się nawzajem, a my świetnie się 
bawiliśmy, podziwiając krajobrazy. Obejrzeliśmy jak żyją ludzie w wioskach, jak i co 
uprawiają, jak mieszkają. 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Zostaliśmy poczęstowani miodami - ich wyrobem narodowym, oraz wszechobecną viagrą, 
która podobno (podobno, bo na nas ona nie działała!) - jeśli zażyje ją kobieta to 
mężczyzna nie będzie spał całą noc  
  - jeśli zażyje ją mężczyzna, to kobieta nie będzie spała całą noc 
  - jeśli zażyją oboje, to cały hotel nie będzie spał całą noc 
 Na koniec wyprawy zostaliśmy wywiezieni w teren, który miał nam zapewnić więcej 
adrenaliny, wyboistej drogi z różnymi atrakcjami - i tak było. Wyprawa kończyła się 
totalnym laniem wody przez wszystkich uczestników - dawno się tak nie wyszaleliśmy! 
 Jak przystało na wędkarskie małżeństwo wyruszyliśmy też na morskie wędkowanie. 
Kuter wywiózł nas w morze. Podziwialiśmy Marmaris z zupełnie innej perspektywy. 
Mieliśmy szczęście, było rano, plaże jeszcze puste, trochę spokojniej i ku naszej uciesze 
pokazały się delfiny. Kuter został zacumowany, zaczęliśmy wędkowanie. Ekipa 
międzynarodowa: Anglicy, Niemcy, Amerykanie, Japończyk i my. Sprzęt zbliżony 
wyglądem do naszego, ale przynęta egzotyczna - kawałki suszonego kurczaka. 
Spodziewaliśmy się wielkich ryb. Jakież było nasze zdziwienie kiedy z wody wyciągaliśmy 
rybki znane nam z akwarium. Przepiękne, ale nie imponujących rozmiarów.  Po 3 
godzinach wędkowania z całego kutra można było zebrać ok. pół kilograma ryb. Nie ma to 
jak Bałtyk. Nie tylko my byliśmy zdziwieni rozmiarami ryb. Żona Japończyka czekała 
cierpliwie z aparatem na brzegu. Z daleka krzycząc: big fish? Wszyscy zgodnie jej 
odkrzyknęliśmy: no! Nie ma to jak zacieśnienie więzów międzynarodowych. Wyprawa była 
udana.  
 Żal nam było wyjeżdżać z tego kurortu. Jeszcze kiedyś tu wrócimy - koniecznie 
musimy kiedyś zaliczyć rafting. To był bardzo intensywny wypoczynek - taki jaki lubimy. 
Polecamy wszystkim.  
 Za te wszystkie wrażania chcielibyśmy podziękować naszemu sponsorowi jakim 
jest  Biuro Usług  Turystycznych SOPOL w Lublinie, oraz inicjatorowi cyklu zawodów 
rodzinnych o Srebrną Paterę Sopolu - panu Markowi Harasimowi prezesowi Koła PZW 
OSW Rogóżno. Warto kontynuować dalszą współpracę z biurem podróży, gdyż to co my w 
tym okresie przeżyliśmy powinno spotkać choć raz w życiu każdego z was.  


