Warszawa, 23.07.2018 r.

Gdzie poniosą Cię nogi w Dzień Włóczykija?
Przemierzanie Turcji na własnych nogach pozwoli na wchłonięcie atmosfery tego
wspaniałego kraju. Dzień Włóczykija, który przypada na 23 lipca warto spędzić w Turcji
właśnie na takiej wędrownej wycieczce. Gdzie skierować swoje turystyczne kroki?
Podpowiadamy!
Side – starożytna przygoda na wyciągnięcie ręki
Pomimo tego, że Side jest jednym z popularniejszych kurortów w Turcji to wciąż nie zatraciło
swojego lokalnego kolorytu. Ta niewielka miejscowość jest idealna dla turystów, którzy bardziej
niż zabawę cenią sobie możliwość spokojnego zwiedzania miejsc historycznych na piechotę. Do
odwiedzenia jest tutaj m.in. świątynia Apollina, Muzeum Archeologiczne, ale najwspanialszą,
budzącą respekt budowlą w tej miejscowości są ruiny antycznego teatru, który stanął tu w
połowie II w. n. e. Według dokumentów historycznych w późniejszych wiekach służył także jako
kościół na świeżym powietrzu. Ruiny zachowały się we wspaniałym stanie, dlatego warto je
odwiedzić i poczuć klimat czasów antycznych na własnej skórze.
Çıralı – dom wiecznego ognia
Między znaną wszystkim Antalyą a popularnym starożytnym miastem Olympos ukryte jest
maleńkie Çıralı, które skrywa fantastyczną, przyrodniczą atrakcję. To właśnie w tutejszych
pobliskich górach znajduje się rozpadlina, z której wydobywa się naturalny gaz. Dzięki temu
pomiędzy skałami bezustannie tli się płomień. Prawdopodobnie właśnie to zjawisko było
inspiracją do stworzenia znanego mitu o potworze ziejącym ogniem – Chimerze. Warto wybrać
się do Çıralı nie tylko ze względu na ogień wydobywający się ze skał, lecz także ze względu na
malowniczą, bardzo szeroką plażę, która skłania do wieczornych spacerów. Co ciekawe, plaża w
Çıralı jest miejscem wylęgu żółwi morskich (Caretta caretta).
Kayaköy – miasto widmo
Kayaköy to jedno z miast objętych przymusowym przesiedleniem po podpisaniu traktatu w
Lozannie w 1923 r. Z kolei w 1957 roku nawiedziło je trzęsienie ziemi. Budynki pomimo

zniszczenia pozostały i dziś stanowią wspaniałą atrakcję turystyczną, dostępną jedynie na
piechotę. Dla fanów zwiedzania opuszczonych miejsc to prawdziwa gratka, przyciągająca swoją
tajemniczością.
W Dzień Włóczykija Turcja może odsłonić przed turystami swoje kolejne oblicze. Dla tych,
którzy nie lubią zbyt długo przebywać w jednym miejscu, ale za to kochają wędrować w
poszukiwaniu przygód również ma wiele do zaoferowania.
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