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Nie masz jeszcze planów na
majówkę? Postaw na last minute do
Turcji!
Już od początku roku biura podróży
zasypują nas ofertami na majówkowe
wojaże. W tym roku mogą okazać się one
wyjątkowo długie, bowiem wiosenny urlop
może trwać aż 9 dni! Warto więc postawić
na zagraniczny wyjazd – tym razem do
Turcji. Przedstawiamy więc 9 powodów,
dlaczego podróż do kraju półksiężyca to doskonały pomysł!
1. Doskonałe warunki na wypoczynek
Czy wiesz, że aż 18 hoteli z Turcji zostało wyróżnionych w tegorocznym
międzynarodowym plebiscycie HolidayCheck przyznawanych dla najlepiej ocenianych
obiektów hotelowych? Turyści od lat cenią tureckie hotele za wysoką jakość allinclusive, doskonałą kuchnię i dostęp do zróżnicowanych atrakcji. Niebagatelny wpływ
na to mają także walory wizualne – od lat wybrzeże tureckie zachęca odwiedzających
swoimi piaszczystymi plażami, błękitem morza oraz bogactwem zabytków.
2. Podróż do Turcji to przysłowiowa „chwila”
Do Turcji samolotem możemy dostać się już nawet w trzy godziny, a do Stambułu
jeszcze krócej! Od lat kraj ten znajduje się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych
kierunków turystycznych. Jednym z czynników, które odgrywają niemałe znaczenie jest
pogoda, która zwłaszcza w okolicach Antalyi rozpieszcza turystów nie tylko latem,
bowiem sezon turystyczny w tych miejscu trwa cały rok! Nawet zimą część hoteli jest
otwarta dla odwiedzających. Spacerując po ulicach Antalyi nie bądźmy także zdziwieni,
gdy napotkamy znanego nam piłkarza – w rejonach tych bardzo często odbywają się
zgrupowania drużyn piłki nożnej.
3. Turecka kuchnia
Ci podróżnicy, dla których skosztowanie lokalnej kuchni stanowi główny punkt
wycieczki, w Turcji mogą poczuć się jak w kulinarnym raju, bowiem kraj półksiężyca to
nie tylko znany nam wszystkim kebab! Szeroki wybór zup, przystawek, dań mięsnych, a
także słynne na cały świat tureckie słodycze zaspokoją podniebienie nawet
wyrafinowanego smakosza. Na szczególną uwagę zasługują tu kofta, czyli pieczone lub

grillowane klopsiki mięsne oraz baklawa – deser przygotowywany na bazie ciasta
półfrancuskiego.
4. Raj dla zakupoholików!
Bazary to znak rozpoznawczy Turcji, nic więc dziwnego, że można napotkać je na
każdym kroku. Dwa najpopularniejsze i największe z nich – Kryty Bazar oraz Bazar
Egipski – znajdują się w Stambule. Możemy kupić na nich wszystko – owoce, warzywa,
przyprawy, wyroby rękodzielnicze, a nawet dywany. Nie zapominajmy o słynnej
tureckiej kulturze targowania się – sprzedawcy są jak najbardziej otwarci na negocjacje!
5. Poczuj się jak bohater Iliady
Wielu podróżnych mających w pamięci początkowe wersy epopei Homera swoje
pierwsze kroki kieruje do Troi. To starożytne miasto już od wielu lat przyciąga
pasjonatów Starożytności, którzy chcą poczuć atmosferę tamtych czasów. Warto
wspomnieć, że w związku z 20. rocznicą wpisania tego miejsca na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO, rok 2018 został ogłoszony rokiem Troi.
6. Kapadocja – baśniowa kraina
Każdy kto chociaż raz w dzieciństwie marzył, by przenieść się w zaczarowany świat
bajek ma teraz ku temu okazję. Najsłynniejszy z tureckich cudów – tak można określić
Kapadocję – nie jest dziełem ludzkich rąk, jak mogłoby się wydawać, ale natury. Obszar
ten został ukształtowany około 60 milionów lat temu przez aktywność otaczających go
trzech wulkanów – Erciyes, Hasan oraz Göllü, które wytworzyły skały tufowe poddane
następnie działaniu wiatru i wody.Dla spragnionych wrażeń Kapadocja oferuje także nie
lada atrakcję – lot balonem o wschodzie słońca. Czy nie brzmi to magicznie?
7. Miasto na dwóch kontynentach
Stambuł – bo o nim mowa – jest miastem wyjątkowym i niepowtarzalnym, bowiem
położony jest na dwóch kontynentach – z jednej strony zatoki Bosfor mamy Europę, z
drugiej Azję. Jedna z najbardziej dynamicznych i inspirujących metropolii świata, która
ulega błyskawicznym przemianom, wciąż zachowując swój niepowtarzalny charakter.
Doskonały dla rodzin z dziećmi, a także osób szukających wrażeń.
8. Polska wioska w Turcji
Niewielu turystów zdaje sobie sprawę, że europejskie centrum Stambułu i leżący po
tureckiej stronie Bosforu Polonezköy dzieli zaledwie 20 kilometrów, jednak droga
prowadząca do tych miast jest pełna wzniesień i zakrętów. Założona w 1842 roku przez
księcia Adama Czartoryskiego, obecne jest jedną z najpopularniejszych miejscowości na
całym świecie. Wciąż mieszka tutaj około 100 Polaków, którzy starają się kultywować
rodzimą tradycję i przekazywać znajomość polskich dziejów.

9. Pamukkale
Nazwa ta oznacza dokładnie „bawełniany zamek”. Są to wyglądające jak śnieg białe
tarasy znajdujące się na zboczu góry Çökelez, nieopodal miasta Denizli. Zdrowotne
właściwości wód termalnych znane już w okresie antycznym przyciągały do tego
miejsca wielu kuracjuszy, dlatego też z czasem powstała tu miejscowość uzdrowiskowa
znana jako Hierapolis. Obecnie część tarasów jest zamknięta dla zwiedzających, jednak
można podziwiać je ze specjalnych kładek.
Wyjątkowo długi tegoroczny weekend majowy zbliża się wielkimi krokami.
Dziewięciodniowy wypoczynek zachęca do wybierania zagranicznych podróży.
Możliwości jest wiele – aby odpocząć, wyrwać się z miasta, zapomnieć na chwilę o
obowiązkach. Warto więc sprawdzić, ile różnorodnych rzeczy może zaproponować nam
Turcja – jeszcze w tę majówkę!
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