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Turcja 
Turcja urzeka egzotyczną przyrodą i bogatą kulturą, historia obecna jest w niezliczonych zabytkach. 

Turcję od północy otacza Morze Czarne, od zachodu Morze Egejskie i morze Marmara, a od południa Morze Śródziemne 
– kraj czterech mórz jest rajem dla plażowiczów i amatorów sportów wodnych. 

Wiele regionów Turcji oferuje nieskooczone możliwości spędzania wolnego czasu.  
Każdy region Turcji jest inny, każdy jest wart odwiedzenia. 

 

 
 
INFORMACJE PRAKTYCZNE 
 

Czas przelotu:  ok. 3 godziny.  
 

Czas lokalny: czas polski + 1 godz. 
 

Język: turecki, można się też porozumiewać w języku angielskim, czasem nawet po polsku. 
 

Waluta: lira turecka - TRY; 1 EUR to ok. 2,8 TRY; 1TRY ma wartość około 1,5 PLN. 
 

Napięcie:  230V / 50 Hz. 
 

Plaże: wstęp bezpłatny. Wypożyczenie leżaka z parasolem – ok. 3 - 5 EUR. 

Najczęściej Zadawane Pytania 
 
Czy przy wyjeździe do Turcji potrzebuję wizę? 

Wizy są wymagane. Wiza turystyczna ważna jest 90 dni przez okres 180 dni. Wizę można 
wykupić za pośrednictwem platformy internetowej E-vis, opłata za wizę wynosi 15 EURO/os 

lub 20 USD/os. Wypełniając wniosek należy podać aktualny adres mailowy, na który 
zostanie wysłana wiza turystyczna. Należy ją wydrukować i zabrać ze sobą w podróż. 

Granicę można przekroczyć na podstawie ważnego paszportu.  
 
Czy powinienem się szczepić?  

Od przyjeżdżających do Turcji nie wymaga się świadectwa szczepień ochronnych. Nie 
występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne odbiegające od zagrożeń powszechnie 

obecnych w Europie. Zaleca się picie wyłącznie wody przegotowanej lub butelkowanej. 
Żywność najlepiej kupować w sprawdzonych miejscach. 

 
Czy w Turcji jest bezpiecznie? 
Turcja jest jednym z najbezpieczniejszych krajów w regionie. Turcja ma nieco bardziej 

rygorystyczne przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w miejscach publicznych. Na 
przykład, każda osoba wchodząca na teren lotniska przechodzi kontrolę bezpieczeństwa, 

nie tylko pasażerowie. Kontrola bezpieczeństwa czeka nas również przy wejściach do 
muzeów oraz centrów handlowych. 

Ostrożność zaleca się w dużych miastach, gdzie mogą zdarzyć się przypadki kradzieży.  
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Przy wypłacaniu pieniędzy z bankomatu należy korzystać z bankomatów ulokowanych na 
terenie banków. Nie należy przyjmować ani kupować wydawnictw w języku kurdyjskim, 

gdyż służby porządkowe wciąż mają negatywny stosunek do osób je posiadających, co może 
wiązać się z zatrzymaniem, przeszukaniem bagażu i składaniem wyjaśnień.  

 
Jakie jest napięcie elektryczne i wtyczki? 

W Turcji napięcie elektryczne wynosi 230V / 50 Hz.  Urządzenia z polskimi wtyczkami 
działają bez problemów. 
 

Czy jest dostęp do Internetu? 
Internet w Turcji jest bardzo popularny, nie tylko ze względu na zapotrzebowanie 

przejawiane przez turystów. Kafejkę internetową znajdziemy nawet w małych miasteczkach. 
Ceny są różne, ale wahają się w granicach 1 liry za godzinę.  W hotelach często jest 

bezpłatny Internet Wi-Fi.  
 
Czy można wynająć samochód? 

Odważnym zaleca się korzystanie z dużych wypożyczalni samochodów lub polecanych przez 
rezydentów, które mają w ofercie sprawne pojazdy z ważnymi i kompletnymi dokumentami. 

W Turcji uznawane jest polskie prawo jazdy. Nie należy zostawiać paszportu w 
wypożyczalni na czas wynajęcia auta. Na drodze należy zachować ostrożność, gdyż tureccy 

kierowcy nie przywiązują dużej uwagi do przestrzegania zasad ruchu drogowego. 

Jaka religia obowiązuje?  

W Turcji dominującą religią jest islam. Według szacunkowych danych muzułmanie 
stanowią nieco ponad 96% ludności. Pozostali to głównie chrześcijanie, Żydzi, bahaiści oraz 

ateiści i agnostycy. Konstytucja turecka gwarantuje wolność wyznania. 
Religijne muzułmanki tureckie noszą ubrania zakrywające większość ciała oraz chusty na 
głowach. Chust nie wolno jednak nosić żadnym urzędniczkom państwowym. Do niedawna 

chust nie mogły zakładać również studentki państwowych uniwersytetów.  
W okresie ramadanu, zwłaszcza we wschodnich regionach kraju, restauracje są otwierane 

dopiero po zachodzie słońca.  
 

Zwiedzanie meczetów 
W Turcji możemy bez przeszkód zwiedzać meczety. Warto zapoznać się z kilkoma zasadami, 
których przestrzeganiem okażemy szacunek. Przed wejściem do meczetu należy zdjąć buty. 

Kobiety powinny mieć zakryte włosy i ramiona oraz długie spodnie bądź spódnicę. 
Mężczyźni nie powinni wchodzić do meczetu w szortach. Pięć razy dziennie muezzin 

śpiewa ezan - wezwanie do modlitwy. W czasie pory modlitewnej nie zwiedza się meczetu. 
Modlitwy nie są długie, więc można poczekać na dziedzińcu świątyni aż wierni ją opuszczą. 

Jedynie piątkowa modlitwa popołudniowa połączona jest z kazaniem i trwa ok. pół godziny. 
 

Kiedy jechać do Turcji?  
Sezon w Turcji to nie tylko wakacje. Dobry czas na podróżowanie rozpoczyna się tam już na 
wiosnę, a kończy jesienią. Planując podróż warto wziąć pod uwagę przedział czasowy od 

kwietnia do października. Kwiecień i maj to miesiące przed sezonem, można się więc 
spodziewać niższych cen, będzie również mniej turystów. Wycieczkę na wiosnę, w czasie od 

kwietnia do czerwca, powinny rozważyć również osoby, które męczą się podczas letnich 
upałów, przekraczających 30°C. Późny czerwiec oraz lipiec i sierpień to okres, w którym 

Turcja jest najbardziej oblegana przez turystów, jest wtedy sucho i upalnie. Wrzesień i 
październik to również dobry czas na podróż do Turcji. Ciekawym pomysłem może być 
wycieczka do Turcji zimą. Najpopularniejszym tureckim centrum narciarskim są okolice 

góry Uludağ koło Bursy. Zima jest natomiast zdecydowanie złą porą na wycieczkę na 
wschód Turcji – panują tam duże mrozy, a obfite opady śniegu mogą nawet tymczasowo 

zablokować drogi dojazdowe. W regionach: śródziemnomorskim, Marmara, egejskim i 
czarnomorskim nie ma mrozu, zima jest w tych miejscach porą deszczową. 

 



 
 

 
Jaka waluta obowiązuje w Turcji i jakie są orientacyjne ceny? 

Jednostką monetarną w Turcji jest lira turecka - TRY. 1 TRY = 100 kuruszy.                                        
1TRY to około 1.5 PLN. 

 
Przykładowe ceny:  

 3-daniowy obiad dla 2 osób w restauracji średniej klasy - ok. 45 TRY – ok. 65 PLN 

 Obiad w taniej restauracji - ok. 10 TRY – ok. 15 PLN 
 Pizza - ok. 18 TRY – ok.25 PLN 

 Piwo krajowe 0,5l - ok. 5 TRY – ok. 7,5 PLN 
 Piwo importowane 0,33l - ok. 6 TRY – ok. 9 PLN 
 Cola / pepsi 0,33l – ok. 3 TRY – ok. 4,5 PLN 

 Kawa cappuccino - ok. 5 TRY – ok. 7.5 PLN 
 Woda 1,5l – ok. 1 TRY – ok. 1,5 PLN 

 Wino średniej klasy, butelka – ok. 20 TRY – ok. 30 PLN 
 Papierosy – ok. 8 TRY – ok. 12 PLN 

 Benzyna 1l – ok. 5 TRY – ok. 7,5 PLN 
 Taxi za 1 km -  ok. 2 TRY – ok. 3 PLN 
 Taxi za 1 godz. - ok. 13 TRY – ok. 20 PLN 

 
W miejscowościach turystycznych w sezonie letnim większość sklepów (z wyjątkiem 

wielkich sieci handlowych) nie ma określonej godziny zamknięcia. Są one zwykle otwarte do 
ostatniego klienta. 

 
Gdzie kupić i jakie pamiątki przywieźć z Turcji ? 
Bez wizyty na bazarze pobyt w Turcji można uznać za nieważny. Właśnie na bazarze można 

odnaleźć klimat orientalnej egzotyki, feerię zapachów, smaków i kolorów. Tureckie bazary 
to sezamy pełne skarbów, trudno opuścić je bez choćby jednego zakupu. 

Do najbardziej popularnych pamiątek należą: ręcznie wyrabiana ceramika i pięknie 
malowane talerze, wyszywane ozdobne sandały, szarawary, malowane kafelki czy magnesy 

z wersetami z Koranu. Warto przywieźć też dzbanek do herbaty i szklaneczki w kształcie 
tulipana oraz jabłkową herbatę. Do herbaty najlepiej dokupić chałwę lub rachatłukum - 
tradycyjny smakołyk o smaku owocowym i konsystencji galaretki, podawany w postaci 



kostek oprószonych cukrem pudrem. Warto też zwrócić uwagę na tureckie wyroby 
bawełniane, zwłaszcza będąc na wycieczce do Pamukkale, gdyż region ten słynie z 

najlepszej gatunkowo bawełny w całym kraju. Nie tylko ubrania, ale również dobrej jakości 
grube ręczniki, misterne narzuty, czy też eleganckie obrusy. W Turcji lista zakupów nigdy 

się nie kończy… Warto kupić również naturalne kosmetyki z oliwy z oliwek, zaś kolorowe i 
aromatyczne mydła mogą być doskonałym pomysłem na prezent z podróży dla bliskich 

przyjaciół. 
 
Jaka jest kuchnia? 

Kuchnia turecka jest niezwykle bogata i oferuje rozmaite rodzaje dań. Jej korzenie leżą w 
kuchni osmańskiej, która czerpała z kuchni różnych regionów Imperium. Uważa się, że jej 

kolebką była kuchnia Pałacu Topkapi, gdzie urzędujący sułtani najmowali najlepszych 
mistrzów sztuki kulinarnej. 

Kuchnia Turecka jest dość zróżnicowana w zależności od regionu. Na wybrzeżach do 
tradycji kulinarnych należą ryby i owoce morza, a tereny górzyste, gdzie w dużej mierze 
wypasane są owce, słyną z produkcji serów, jagnięciny i baraniny, a także warzyw.  

Mimo wpływów wielu kultur kuchnia turecka nie jest zbyt skomplikowana i bazuje na 
prostych połączeniach smaków. Podstawą jest świeże mięso – zwykle jagnięcina lub 

baranina, świeże warzywa i owoce i aromatyczne przyprawy: papryka, chili, świeża mięta 
czy pietruszka oraz przyprawy korzenne np. cynamon. 

Najpopularniejszą potrawą, która rozpowszechniła się już w wielu krajach jest kebab – jest 
to baranina skrawana w pionowego rożna, podawana przeważnie z chlebkiem pita z 
warzywami lub surówką. Typowe tureckie śniadanie składa się z chleba, nabiału w postaci 

serów owczych (beyaz peynir) lub żółtych (kasar), miodu, oliwek i czasem warzyw. Dużą 
popularnością, zwłaszcza w obrębie miejscowości nadmorskich cieszą się przekąski (meze) 

popularne również w innych krajach Morza Śródziemnego. Tureckie przekąski to głównie 
sałatki na bazie świeżych warzyw, warzywa zapiekane z serem i tureckie placki (pide, 

lahmacun). Jako przekąska lub pierwsze z dań obiadowych podawane są zupy - popularna 
również w Polsce zupa pomidorowa, inne cieszące się uznaniem to zupa rybna (balik) oraz 

zupa z zielonego groszku (bezelye). 
Główny posiłek obiadowy opiera się na mięsie, do którego podawany jest ryż i warzywa. 

Ciekawym połączeniem jest też ryż duszony z mięsem jagnięcym w rosole z dodatkiem 
cynamonu oraz pistacji. Innym daniem mięsnym, które króluje w kuchni tureckiej są 

pulpeciki (kofte) serwowane z warzywami i chlebkiem pita, ryżem lub ziemniakami. Mimo 
wielu różnorodnych dań mięsnych uznaniem cieszą się tez gulasze warzywne. 
Najważniejszym ich składnikiem jest bakłażan, który ma zastosowanie w sałatkach - 

marynuje się go w oliwie, zapieka, dusi z mięsem, czy serwuje jako puree.  
Inne ważne składniki potraw to pomidory, papryka, cukinia, ogórki i oliwki. 

Kuchnia turecka słynie również ze słodyczy, na których czele jest wytwarzana z masy 
sezamowej chałwa, a dzięki wpływom bałkańskim i arabskim pełno w niej orzechów, 

bakalii, miodów i syropów dodawanych do ciast i ciastek.  
Narodowym napojem w Turcji jest czarna, przeważnie słodzona herbata (çay).  

Do trunków zalicza się popularną anyżową wódkę raki o lekkim lukrecjowym smaku, która 
nazywana jest „mlekiem lwa” ze względu na biały kolor, który ma po zmieszaniu jej z wodą. 
Na wschód od Antalyi rozciągają się plantacje bananów, z których słynie region. Im dalej na 

wschód tym więcej potraw z dodatkiem czosnku, ostrzejszych przypraw i rukoli. Jako 
dodatek do potraw pojawia się też rzeżucha, szczaw i portulaka. Popularny w regionie 

owczy ser o ostrym smaku (tulum) podaje się z orzechami włoskimi, a sałatkę pasterską, 
powszechną na południowym wybrzeżu, mocniej doprawianą.  
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WYBRZEŻE MORZA EGEJSKIEGO  

Najpopularniejszym ośrodkiem turystycznym jest miasto Bodrum. To kurort idealny dla 
tych, którzy na urlopie poszukują wielu rozrywek. Kwitnie tu życie nocne, nie brakuje 

klubów i dyskotek. Turystów przyciągają też piękne piaszczyste plaże i skaliste zatoczki. 
Położenie Bodrum jest niezwykle malownicze – na schodzących do morza zboczach gór na 

porośniętym lasami półwyspie. Szczególnego uroku dodaje miejscowości jej niska 
tradycyjna zabudowa - białe, niskie domy pozwalają poczuć klimat starej Turcji. 

Obowiązuje zakaz budowania na terenie miasta wysokich budynków, dzięki czemu Bodrum 
zachowuje swoją niepowtarzalną atmosferę.  
Choć dzisiaj Bodrum jest znane przede wszystkim jako letni kurort, historia miasta sięga 

czasów starożytnych. Miasto zasłynęło z monumentalnego Mauzoleum, uznanego za jeden z 
siedmiu cudów świata starożytnego. Był to grobowiec Mauzolosa (perskiego satrapy) 

wzniesiony ok. 350 roku p.n.e. Zaniedbana budowla nie przetrwała do naszych czasów. W 
XV wieku z surowca zrujnowanego mauzoleum joannici wybudowali swoją siedzibę, Zamek 

Św. Piotra. – To górująca nad portem twierdza. Obecnie na terenie zamku mieści się 
obecnie niezwykle ciekawe Muzeum Archeologii Podwodnej, ekspozycję stanowią wraki 

antycznych statków znalezione w basenie Morza Egejskiego. Kolekcja roślin znajdująca się 
w ogrodzie przy muzeum zawiera prawie wszystkie gatunki drzew i krzewów 
charakterystycznych dla obszaru śródziemnomorskiego. 

Na zboczu wzgórza Göktepe znajduje się antyczny teatr, zbudowany najprawdopodobniej w 
IV wieku p.n.e. Teatr posiada cechy charakterystyczne dla teatru z okresu klasycznego. 

Widownia teatru skierowana jest w kierunku morza - z widokiem na port, Zamek Św. Piotra 
i pobliskie wyspy. Warto zobaczyć również Bramę Myndos – jest to jedyny ocalały fragment 

murów obronnych z IV w. p.n.e., które chroniły miasto przed najazdami, stare miasto, 
XVIII-wieczne wiatraki oraz fragmenty stoczni osmańskiej.   

Do innych znanych kurortów w regionie należą m.in. Marmaris - niegdyś spokojna i nieco 

senna wioska rybacka zmieniła się w tłumnie odwiedzany kurort oraz bardzo znany port 
jachtowy. Miasteczko zachowało sporo ze swojego dawnego uroku, położone jest w 

otoczeniu lasów sosnowych. Widok na miasto można podziwiać z zamku położonego na 
wzgórzu. Zamek został wzniesiony w czasie panowania sułtana Sulejmana Wspaniałego, 

obecnie pełni rolę muzeum miejskiego, w którym można obejrzeć typowe ekspozycje 
historyczne i etnograficzne. 

Didim to niewielki nadmorski kurort. Główną atrakcją turystyczną Didim są pozostałości 

ogromnej świątyni Apollina, która w czasach antycznych była siedzibą wyroczni oraz 
ważnym centrum religijnym. 

Kuşadası – znany kurort, posiada bogatą historię, fascynujące stanowiska archeologiczne, 
zabytkowe akwedukty, meczety i wspaniałe plaże. Najpiękniejsze plaże znajdują się na 

terenie Parku Narodowego Dilek. 
Niedaleko Kuşadası oddzielona od lądu groblą, na której zbudowano przystań dla statków 

znajduje się niewielka wysepka Gołębia Wyspa. Na wyspie znajdują się pozostałości 
twierdzy zbudowanej w czasach bizantyjskich, która chroniła miasto przed atakami od 
strony morza. Ponieważ fortecę często atakowali piraci, bywa nazywana 'Pirackim 

Zamkiem'. 

Miejscowość wypoczynkowa Çeşme od VI wieku n.e. była to ważnym ośrodkiem osadnictwa 

greckiego, posiadającym stosunki handlowe z Egiptem, Cyprem i krajami leżącymi na 
zachodzie. W centrum miasta warto obejrzeć genueńska fortecę z XVI wieku, w twierdzy 

obecnie znajduje się muzeum miejskie. Przed murami fortecy stoi pomnik Cezayirli Gazi 
Hasan Paşa - dowódcy wojsk otomańskich z XVIII wieku. Najciekawszą formą rozrywki w 
Çeşme jest jednodniowy rejs statkiem po okolicznych wysepkach i zatoczkach. 
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Co warto zwiedzić? 

Pamukale – magiczne i niepowtarzalne miejsce, 
nazywane też Bawełnianą Twierdzą, gdzie znajdują się 

białe kaskady powstałe wskutek odparowywania 
nasyconej wapniem wody z gorących źródeł. Dzięki 
leczniczym wodom i niepowtarzalnemu urokowi 

miejsce to zostało uznane za cud natury i wpisane na 
Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody 

UNESCO. Leczniczej kąpieli można spróbować w 
„świętej sadzawce” na dziedzińcu Pamukale Termal. W 

okolicy Pamukale znajduje się starożytne Hieropolis, 
które w starożytności pełniło rolę uzdrowiska, a obecnie znajduje się tu świetnie zachowany 
amfiteatr z zadziwiająca akustyką oraz antyczny cmentarz. Poniżej teatru znajduje się 

jaskinia, w której źródełko Platinium wydziela trujące opary. Niegdyś wierzono, że właśnie 
tutaj znajduje się wejście do podziemnego państwa, którym rządził Platon. 
 

 Afrodyzja – nazwa miasta pochodzi od imienia greckiej 
bogini Afrodyty. W starożytności był to słynny w całej Azji 
Mniejszej ośrodek filozofii, medycyny i sztuki. Po kilku 

trzęsieniach ziemi i przepędzeniu mieszkańców przez 
Arabów miasteczko popadło w zapomnienie aż do XX w. 

kiedy zaczęto prowadzić tu badania archeologiczne. 
Odnalezione tam rzeźby świadczą o świetności szkół 

rzeźbiarskich, których białe posągi można odnaleźć na 
terenie całego byłego Imperium Rzymskiego. Wybudowany 
tu stadion na 30 tys. widzów jest uważany za jedną z 

najdoskonalszych grecko-rzymskich budowli na świecie. 
 

Milas – miasto, w którym przetrwały budowle osmańskie z 

bogato zdobionymi kominami,  oraz 3 świątynie, w tym stary 
meczet Ulu Camii z XIV w. Warto przyjechać tu na wtorkowe 
targowisko i zakupić słynące ze świetnej jakości tkaniny, 

torby na ramię wyrabiane z koziej skóry czy kolorowe dywany 
w geometryczne wzory. Od. 13 km od Milas znajduje się 

starożytne Euromos z wspaniałą, koryncką świątynia Zeusa – 
jedna z 6 najlepiej zachowanych na terenie Azji Mniejszej. 
 

 Efez – miasto, założone przez legendarne Amazonki. Miasto 

rozwijało się bardzo szybko od VI -III w. p.n.e. i właśnie z 
tego okresu pochodzi słynna świątynia Artemidy, której 

kapitele i fragmenty trafiły do British Museum w Londynie, a 
sama świątynia uznana została za jeden z siedmiu cudów 

świata. Starożytny Efez był ośrodkiem kultu Kybeles – 
boginią płodności i urodzaju. Wiele z ocalałych tam ruin 
pochodzi z czasów rzymskich, a najciekawsze to Stadion w 

kształcie podkowy, Droga Arkadyjska, gimnazjon portowy, 
Biblioteka Celsusa, teatr i termy Scholastyki. Warto 

zobaczyć też świątynię Hardiana i starą agorę. 
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Priene – malowniczo położone miasteczko, które niegdyś pełniło 
funkcję portu, a obecnie  jest odcięte od morza przez muł 

nanoszony przez rzekę. Warto zobaczyć tutejszy hellenistyczny 
teatr z ołtarzem w centralnej części, który służył do składania 

ofiar Dionizosowi. W jego pobliżu odnaleziono fundamenty 
bizantyjskiego kościoła. Najważniejszym zabytkiem jest jednak 

świątynia Ateny , która przez ponad 200 lat była uważana za 
ideał architektury jońskiej. 
 

 Marmaris - jest malowniczo położonym kurortem 

wakacyjnym Wybrzeża Egejskiego i znaczącym miastem 
portowym. Zostało założone prawdopodobnie już w IV w. 

p.n.e. jako Physkos i wchodziło w skład krainy zwanej 
Karia. Głównym zabytkiem jest zbudowany przez Jonów 
w IX w. p.n.e. zamek, który przebudowywany był przez 

Aleksandra Macedońskiego, następnie przez sułtana 
Sulejama Wspaniałego, a w XVI w. odegrał rolę bazy 

podczas ataku na Rodos. Obiekt został zniszczony w 
pewnym stopniu przez flotę francuską podczas I wojny światowej, jednak w latach 90. 

ubiegłego wieku został odrestaurowany i obecnie znajduje się w nim muzeum. W samym 
mieście, jak i jego okolicy zachowało się wiele zabytków z czasów antycznych i 
średniowiecza, których odkrywanie na pewno umili spędzone tu wakacje. 

Troja – miejsce kojarzone z „Iliadą” Homera, która nawiązuje 
do historii  Parysa i pięknej Heleny, oraz podboju twierdzy 

przez podstęp z drewnianym koniem. Miasto miało też 
ogromne znaczenie dla Rzymian, gdyż przyszedł tu na świat 

Eneasz – uznawany za protoplastę rodu julijskiego i założenie 
Rzymu zanim rozpowszechnił się kult Romulusa. Zobaczyć tu 
można wykopaliska legendarnego miasta oraz ruiny Assos z 

niegdyś monumentalną świątynią Ateny. 

 Pergamon – starożytne miasto, który niegdyś było ważnym 

centrum kulturalnym i stolicą imperium. W II w. p.n.e. 
rozpoczęto tu produkcję pergaminu konkurującego z 

papirusem, który w tamtych czasach został obłożony 
zakazem wywozu z Egiptu. Szybko bogacące się miasto 
inwestowało w rozwój nauki, sztuki i budownictwo. 

Założono tu bibliotekę (drugą po Bibliotece 
Aleksandryjskiej), przy której powstała słynna szkoła 

filozoficzna. Po opanowaniu Pergamonu przez Rzymian 
miasto nadal rozwijało się jako stolica rzymskiej prowincji – Azja. Odbywały się tu również 

pielgrzymki, do położonej poniżej głównego miasta świątyni Asklepiosa. W czasach 
bizantyjskich stracił większe znaczenie, a po ataku Arabów w VIII w. został zniszczony. 
Pergamon został ponownie odkryty w XIX w. przez niemieckich archeologów. Do 

najciekawszych antycznych budowli można zaliczyć zabytki wzgórza świątynnego (tzw. 
Akropolu): świątynię Ateny przy agorze, teatr, świątynię Dionizosa, kolumnowy dziedziniec z 

propylejami (przeniesiony do Muzeum Pergamońskiego w Berlinie), pałace, arsenał i Ołtarz 
Pergamoński. Poniżej agory znajdowało się Średnie miasto z sanktuarium Demeter, 

gimnazjum i własną agorą. Dolne miasto to świątynia Serapisa przebudowana na bazylikę 
św. Jana oraz Asklepjon – sanktuarium, gdzie woda ze świętego źródła leczono chorych. Do 
ciekawszych zabytków Asklepionu należą: świątynia Telefosa, łaźnie, świątynia Asklepjon, 

teatr. Znaleziono tu też dużo zdobień mozaikowych i wolno stojących rzeźb. 
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Izmir – jest to trzecia największa miejscowość. Turcji 
ze znaczącym portem morskim i  lotniczym. Miasto ma 

bardzo bogatą i burzliwą przeszłość, a jego początki 
sięgają czasów antycznych, kiedy nosiło nazwę 

Smyrna. Wcześniej istniała tu osada, której dogodne 
położenie w zatoce było powodem wielu walk. Miasto 

Smyrna założył Aleksander Wielki, który zlecił 
wybudowanie fortecy na górze Pagos. Od kiedy pojawili 
się tutaj Rzymianie Smyrna rozbudowywała się, o czym 

świadczą ślady po okazałych budowlach z tego okresu. 
Konkurencją w rozwoju miasta był pobliski Efez, którego port został zamulony i po odcięciu 

go od morza Smyrna stała się głównym portem regionu. Miejscowość stała się jednym z 
siedmiu kościołów Apokalipsy św. Jana – został tu spalony biskup Polikarp, który nie 

chciał się zrzec chrześcijaństwa. Dobry czasy skończyły się po najeździe Arabów, którzy 
splądrowali miasto i wielu atakach Turków i Mongołów. Za panowania greckiego, w 1922 r. 
w Smyrnie wybuchł wielki pożar, podczas którego zginęły tysiące ludzi i zostało zniszczone 

wiele budowli. Po tym wydarzeniu Grecy zostali przepędzeni, a ze zgliszczy powstał Izmir. 
Główne zabytki to górująca nad miastem forteca Kadifekale, której okolice stały się 

ulubionym miejscem zakochanych i spacerowiczów. Miasto i jego okolice można podziwiać 
wspinając się po schodach wiodących od głównej bramy, a przy dobrej widoczności łatwo 

dostrzec Manisę, góry na północnym wschodzie, czy leżącą po drugiej stronie zatoki 
miejscowość Karsiyaka. Niesamowite wrażenie robi tez stara Agora, do której wiodą wąskie 
uliczki oraz zakryty bazar Cirsi, który jest jednym z największych na wybrzeżu. W Izmirze 

znajduje się tez inne ciekawe targowisko – Kizlaragasi Han – gdzie jest wiele warsztatów 
rzemieślniczych i sklepików z wyrobami. Ciekawym miejscem jest Plac Konak z 

charakterystyczną wieżą zegarową, pomnikiem pierwszego Turka i bogato zdobiony meczet 
z XVIII w. 

 

 Kos - grecka wysepka przy wybrzeżu Tureckim, 
niedaleko kurortu w Bodrum, która słynie z 

piaszczystych plaż i odizolowanych cichych wiosek z 
tradycjami. Największe miasto, o tej samej nazwie co 

wyspa, słynie z portu i XIV – wiecznej twierdzy 
wzniesionej przez Joannitów. Na wyspie urodził się 

uważany za ojca medycyny – Hipokrates, po śmierci 
którego powstał tu szpital – prawdopodobnie 
pierwszy na świecie. 
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