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הישראל רבות  שנים  -אורך 
לים ראו בטורקיה את מקום 
שמש  המושלם:  המרגוע 

סו אין  ומפרצים  חופים  -חמימה, 
לכל  ומחיר שווה  ערב  אוכל  פיים, 
נפש. אבל אז חדרה המציאות הים 
שבין  העדין  המרקם  אל  תיכונית 
הדירו  והישראלים  העמים  שני 
הבירה  ערי  הנופש,  מאתרי  עצמם 

ומסלולי הטיולים. 
עתה נפתח צוהר חדש ביחסים 

-ועמו תקווה, המשותפת לשני הצ
סביב  אולי  ולהיפגש,  לחזור  דדים, 

-שולחן עמוס כל טוב במפרץ טור
ג'יפים מסעיר. למי  קיז או בטריק 
טורקיה  כמה  עד  זוכר  לא  שכבר 

המוש החופש  ערי  והיכן  -מגוונת 
דני צימט מזכיר נשכחות.   – למות 

חופשה נעימה. 

גולת הכותרת: הכל כלול
במרחק  אך  הנמצאת  אנטליה 
בן- התעופה  משדה  טיסה  שעת 

גוריון מספקת לנופשים הישראלים 
את חגיגת הכל כלול, קרי התשלום 

לפ כולל  במלון  החופשה  -עבור 
ביום,  מלאות  ארוחות  שלוש  חות 
חופשי  אלכוהול  חופשית,  שתייה 

פי שלל  ועוד  המלון  של  -בבארים 
נוקים שקשה יהיה מטבע הדברים 
ועוד  באילת.  תשלום  בלא  לקבלם 
חוץ- אווירת  על  מילה  אמרנו  לא 

לארץ, מנעמי הדיוטי פרי, השרות 

במלונות, המטבח הטורקי  המפנק 
זמ לבריחה  הזדמנות   - -המהולל 

נית מסיר הלחץ שכולנו חלק ממנו 
בארץ הקודש. 

-מתחמי המלונות באנטליה מא
כולה  מהחופשה  ליהנות  פשרים 
פעם  אפילו  מהם  לצאת  מבלי 
טובות  סיבות  עוד  יש  אך  אחת 
לבקר באנטליה: האזור שמזרחית 

-לעיר מספק טיולים מרתקים במ
ארכיאולוגיה  שוצפים,  מים  פלי 
ובו  שוקקים,  ושווקים  יפהפייה 
כל  מרשים.  ונוף  חביבים  אנשים 

במ נמצאים  המרכזיים  -האתרים 
רחק שאינו עולה על שעת נסיעה 
מאנטליה, ממש כמו לנסוע מת"א 

לירושלים. 
היש על  האהובות  הנופש  -ערי 

ראלים בנוסף לאנטליה כוללות את 
העיר בודרום - עיר קטנה, מוקפת 

מר היסטוריה  עם  נפלא,  ים  -חוף 
תקת, והיצע חיי לילה עשיר. העיר 
בודרום הנמצאת דרומית לאיזמיר, 

נפ בו  יפהפה  מפרץ  על  -שוכנת 
האגאי.  והים  התיכון  הים  גשים 
בודרום שופעת בתים לבנים, גנים 
סוב-טרופים ורחובות זרועי דקלים 

-שהופכים אותה לאחד מאתרי הנו
הטורקי  בחלקו  ביותר  היפים  פש 

-של דרום הים האגאי. בודרום ידו
עה בחיי הלילה התוססים ובמבצר 
על  ששומר  הביניים  מימי  עתיק 

הכניסה לנמל שלה. 

?
תיירות

בשנה הבאה 

זוכרים כמה כיף היה בנופש חברה בטורקיה? 
מתגעגעים לנוף בקצ'קר מהטיול אחרי הצבא? 
עבור מי שחולמים לברוח מהמציאות הלוחצת 

טורקיה תמיד הייתה אטרקציה מושלמת: זולה, יפה 
ומגוונת. למי שלא מכיר - ולמי ששכח: המלצות 

טיול ונופש שיחזירו אתכם למסלול // דני צימט

בטורקיה

מרמריס נחשבת 
לאחת מערי הנופש 

הפופולריות בטורקיה 
ומחירי האירוח בה 

זולים יחסית למחירי 
הנופש באנטליה. היא 

יושבת על מפרץ 
איצ'מלר היפהפה 

בחלקו הדרומי של 
חוף הים האגאי

קלאב במרמריס
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לאחת  נחשבת  מרמריס 
מערי הנופש הפופולריות בטורקיה 
יחסית  זולים  בה  האירוח  ומחירי 
היא  באנטליה.  הנופש  למחירי 
יושבת על מפרץ איצ'מלר היפהפה 
בחלקו הדרומי של חוף הים האגאי 
כשמסביבה גבעות זרועות אורנים. 
מרמריס בנויה כשילוב של סגנונות 
אירופאים ומזרח תיכוניים - הרבה 
והרבה  חיים  שמחת  הרבה  צבע, 
מכל  התיירים  אלפי  מים.  הרבה 
נופך  למרמריס  מוסיפים  העולם 

בג משלל  המורכב  מיוחד,  -אנושי 
רוחשת  והיא  וצבע,  תרבויות  דים, 
ישרא- ביממה.  שעות   24  פעילות

לים רבים הנופשים במרמריס אינם 
רודוס  לאי  מרתק  שיט  מחמיצים 

הסמוך למרמריס. 
נמל  עיירת  היא  קושאדסי 
ציורית צפונית למרמריס ובה שפע 
לילה  מועדוני  ססגוניות,  חנויות 
יוצאים  ממנה  בילוי.  ואפשרויות 
לביקורים באתרי היסטוריה באזור 
כגון אפרודיסיאס, עיר הלניסטית-

עולמי  שימור  אתר  שהיא  רומית 
מפ מקושדסי  אונסקו.  -מטעם 

היווני  לאי  רבים  ישראלים  ליגים 
עיירת  היא  פתייה  הסמוך.  סמוס 

ושלווה  קטנה  נופש 
הרחק  לא  הממוקמת 

בד התעופה  -משדה 
הדרום  בקצהו  לאמן 
הים  חוף  של  מזרחי 
האטרקציות  האגאי. 
העיירה  של  העיקריות 

קסו חוף  רצועות  -הן 
מים  מפרצי  עם  מות 
ידועה  פתייה  צלולים. 

הבי היאכטות  -במעגן 
-נלאומי שלה שלישרא

בית  מעגן  מהווה  מעטים  לא  לים 
ליאכטות הפרטיות שלהם.

לטייל עם תיק בנוף כפרי
את  גם  פותח  אפריל  חודש 
העממית  התיירות  עונת  תחילת 
בטורקיה הכוללת טיולי מוצ'לירוס 

-רגליים לעומק טורקיה בנופים כפ
ריים, על גב מדרונות הרים ולאורך 
דרך  כדוגמת  נחלים  וערוצי  יערות 

בעקבות  פאול  וסיינט  הליקיים 
אתרי מורשת התרבויות העתיקות 
בית  בטורקיה  שמצאו 
ההיסטוריה  לאורך 
טורקיה  האנושית. 

כמ באירופה  -ידועה 
ארבע  על  ארבע  דינת 
המציעה  אידיאלית 
וג'יפים  אופניים  טיולי 
מטפסים  שאחדים 
אנטליה,  ממישורי 
נתיבי  לאורך  נעים 

ומדל שוצפים  -מים 
מדרונות  גבי  על  גים 
פופולריים  מאד  כן  הטאורוס.  הרי 
לאורך  הרפטינג  מסלולי  בטורקיה 
אשדי נהר הקופרולו המזמן חוויות 

ישרא למשפחות  מרתקות  -שייט 
ליות רבות. 

קפדוקיה, ארץ הסוסים 
השחורים 

וממונעים  רגליים  עומק  טיולי 
על גבי ג'יפים באזור קפדוקיה הם 

האתג בתיירות  האחרונה  -המילה 

רית החביבים כל כך על ישראלים 
באזורי  ומבקרים  החוזרים  רבים 
פנים המדינה בטורקיה. קפדוקיה, 
השחורים,  הסוסים  ארץ  המכונה 
כ-150  טורקיה,  במרכז  שוכנת 

הבי לאנקרה  מדרום-מזרח  -ק"מ 
רה. בעבר שימש האזור מרכז של 

כפרובינ ואף  החיתית  -האימפריה 
ציה רומית חשובה המוזכרת בברית 
היוונים,  האשורים,  גם  החדשה. 
ואחרים  הסלג'וקים  הביזנטים, 
האזור.  על  חותמם  את  השאירו 
אזור קפדוקיה הוא ללא ספק אחד 
שבו  בעולם,  הייחודיים  המקומות 

-ניתן למצוא אוצרות אמנות מהט
בע מעוצבים בסלע הטוף. המראה 
סלע  ארובות  של  הוא  המדהים 
המכונים  חרוטים,  בצורת  מוזרות 
"ארובות הפיות", שנוצרו כתופעות 

-טבע לפני שנים רבות על ידי שלו
שה הרי געש פעילים באזור. 

חלקת אלוהים הקטנה 
למי שכבר מכיר את כל חמדות 
וכאלה   , איסטנבול  של  השכייה 

הברי נותרה  ומגוונים,  רבים  -יש 
למעבורת  להיכנס  הטבעית  רה 
ולשייט  הבוספורוס  נהר  גדות  על 
במשך כשעה קלה במימי ים השיש 

המחוב הנסיכה  איי  לקבוצת  -עד 
מפרצונים  על-ידי  זה  לצד  זה  רים 
כוללים  הנסיכה  איי  עין.  מרהיבי 
איים  ושלושה  מיושבים  איים   6
שתושביהם בעיקר בעלי כנף. האי 
הנופשים  על-ידי  ביותר  האהוב 

בורגז הנקרא  אי  הוא  -הטורקים 
דה )Burgazada( בשפה הטורקית. 

בימים קדומים נקרא האי פנורמוס, 
-שמשמעותו "המפרץ הבטוח" למ

להגלות  נהגו  הנסיכה  שלאיי  רות 
שמה  מקונסטנטינופול,  אסירים 
מהסיבה  איסטנבול,  של  הביזנטי 
שאפשרויות המילוט מאיי הנסיכה 

היו כמעט בלתי-אפשריים.
מאז שנות החמישים של המאה 
באי  התושבים  החלו  הקודמת 

-לשקם את בתי העץ הישנים, טבר
-נות, מסעדות ומלונות בוטיק נפת

חו ויאכטות מפוארות החלו לעגון 
מסביב  הפזורים  המפרצים  לאורך 
אל  שכוח  יווני  דייגים  מכפר  לאי. 
חופשות  ליעד  בורגזדה  אי  הפך 
איסטנבול  מעשירי  ורבים  אופנתי 
על  שלהם  הקיץ  מעונות  את  בנו 
המורדות הירוקים מכוסי עצי אורן 

באי הקסום.
האי  את  מיחד  שבאמת  מה 
היא העובדה שבאי אסור בתכלית 
מוטוריים  רכב  בכלי  לנוע  האיסור 
הסמטאות  לאורך  שנע  מה  כל   ,
וכרכרות  אופניים  הם  באי  הצרות 
הראשון  המראה  לסוסים.  רכובות 

הגודשים  הרבים  לתיירים  הנגלה 
הוא  הקיץ  בימי  בעיקר  האי  את 

-מלון אנטיגוני, הגדול באי, מאחו
-ריו ניצבת כנסייה בפטיסטית עתי

קת-יומין ובהמשך מתחיל הטיפוס 
פני  מגובה  מתעגלות  בסמטאות 
הים אל מרומי האי שאורכו ורוחבו 
2 ק"מ כך שקל למבקרים הצועדים 
לחוות  בכרכרה  רכובים  או  רגלית 
טיולים  ביום  האי  מראות  כל  את 

אחד. 
לז מוזיאון  ניצב  האי  -במרומי 

הידוע  הטורקי  המשורר  של  כרו 
סי- שתוכן   Sait Paik פייק  סאיט 
באי,  היומיום  מחיי  לקוח  פוריו 
על  פשוטים,  אנשים  על  סיפורים 
ספוג  ואוויר  טובה  אדמה  דגים, 
נקודת  הוא  המוזיאון  הים.  ריחות 
מבט  להעיף  המומלצת  התצפית 
בצבע  מפרצים  מימי  על  פנוראמי 
טורקיז, שרשרת איים סביב סביב, 

-יאכטות של עשירים - כל מה שמ
שכיח לרגע את מראות היומיום.
מידע אודות תיירות בטורקיה מוגש ע"י 
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תיירות

?

דני צימט

איי הנסיכיםקפדוקיה

ראפטינג בנהר הקופרולו

איי הנסיכה כוללים 6 
איים מיושבים ושלושה 

איים שתושביהם בעיקר 
בעלי כנף. האי האהוב 

ביותר על-ידי הנופשים 
הטורקים הוא אי הנקרא 

בורגזדה בשפה הטורקית. 
בימים קדומים נקרא האי 

פנורמוס, שמשמעותו 
"המפרץ הבטוח" 


