
 

 

ÜDÜLŐHELYEK 

 

KEMER 

Kemer a Törökországi üdülőhelyek között az elsők közt van. A fenyvesekkel körülvett régió a 

páratlan szépségét az őt körülölelő Taurus hegységnek köszönheti. A város szívében található 

egy kis kikötő, melynél a kirándulásról visszatérő hajók állnak meg. A kikötő környékén számos 

bár, étterem és üzlet található. A szállodák a városban, illetve a környező településeken (mint 

Kiziltepe, Göynük, Beldibi, Camyuva vagy Tekirova), nagyrészt közvetlenül a parton helyezked-

nek el. A fenyvesekkel körülvett nyaralóhelyek természeti szépsége páratlan, a szállodákat úgy 

alakították ki, hogy harmóniában legyenek a természettel. A környék nevezetességei közé tar-

toznak Phaselis ókori városának romjai, valamint Olympos, a híres lykiai város, amely csodálatos 

tengerpartjáról, az érintetlen természetről valamint ókori romjairól (fürdő, szentélyek, római 

színház és temető) híres. Olympostól északra, Ciraliban található a világhírű Yanartas hegy, me-

lyet „Lángoló Szikla”-ként ismerhetünk, ahol egy különleges természeti képződmény hatására 

soha nem alszik ki a tűz. Kemer egy csodálatosan tiszta vizű, köves/kavicsos , gyorsan mélyülő 

tengerparton fekszik . A nagyobb szállodák a tengerpartjukat feltöltik homokkal, de a vízbe 

lépve a meder köves/kavicsos, ezért fürdőcipő viselése ajánlott. 

  

ANTALYA 

A Török Riviéra legnagyobb városa, melyet vízesései és építészeti műemlékei is ismertté tesz-

nek. A város egyik híres, az ókorból származó látványossága a Hadrianus kapu, mely Kr. e. 130-

ban épült. A települést a Taurus lenyűgöző hegyvonulatai ölelik körül. A város peremén fekvő 

magasabb szállodák ablakaiból gyönyörű kilátás nyílik a mélykék tengerre. Az óváros oszmán 

házai között, a bazárban és a kikötőben barangolva izgalmas napot tölthetünk el. Innen kb. 12 

km-re keleti irányban találjuk Törökország egyik legszebb homokos tengerpartját, Lara Beach-

et. A várostól nyugatra Konyaalti gondozott, kristálytiszta vízű kavicsos strandja vonzza a nap-

sütés szerelemeseit. Északra, a hegyek felé indulva, Törökország igazi arcával találkozhatunk: a 

Düden és Kursunlu nevű vízesésekkel és lenyűgöző természeti tájjal . Érdemes egy kirándulást 

tenni az ókori településekre, Aspendosba és Pergébe, vagy a várostól kb. 50 km-re található 

síparadicsomba, Sakhkentbe, ahol akár április közepéig is lehet síelni. A régió tengerpartjai ho-

mokosak és aprókavicsosak, valamint lassan mélyülnek. 

  

 

 

 

TÖ R Ö KO R S Z Á G  



 

BELEK 

A beleki turisztikai régió a gyönyörű türkizkék tenger látványával, aranyszínű strandokkal, zöld 

fenyvesekkel és golfpályákkal csalogatja a látogatókat. A nagy, gondozott kertekkel kialakított 

igényes szállodák többsége belesimul az eredeti fenyvesekkel borított tájba. A luxus Belek jel-

képévé vált. A régióban közkedveltek a vízi sportok. Bevásárlásra a mintegy 5 km-re lévő Kad-

riye nevű kis városkában is lehetőség van. A festői szépségű Belek ideális a gyermekes családok, 

a pihenésre vágyók, valamint az amatőr sportolók számára. Az egzotikus hangulat, az arany-

színű homokos tengerpart és a türkizkék tenger közelsége, a zöldellő fenyvesek és a golfpályák 

minden bizonnyal segítenek kipihenni és elfelejteni a mindennapok problémáit. A  régió ten-

gerpartja nagyrészt homokos/ aprókavicsos és többnyire lassan mélyül, kivétel Bogazkentben, 

ahol a tengerpart gyorsabban mélyül, kavicsos/köves/sziklás, ezért fürdőcipő viselése ajánlott.. 

  

SIDE 

Antalyától mintegy 70 km-re keletre található ez a turisták által szintén nagyon kedvelt üdülő-

hely. A csodákkal teli városkát narancsültetvények és gyapotmezők veszik körül. A város neve 

az anatóliai gránátalma szóból ered. Side híres gazdag történelméről, hiszen a várost már az 

antik korban ismerték, ekkor forgalmas kikötő volt, melyet kalózok látogattak. A mai Side utcáin 

sétálva, letűnt korok számtalan érdekes emlékével találkozhatunk és betekintést nyerhetünk a 

kicsi, hangulatos városka életébe. Találhatunk itt üzleteket, ahol a helyi kézművesek portékáit 

vásárolhatjuk meg. Közvetlenül a tengerparton számos bár, étterem és kávézó található, gyö-

nyörű strandjaira csodás kertekkel rendelkező szállodák települtek. Esténként a tenger hullámai 

elevenítik meg a régmúltat, ahogy antik műemlékek lábánál törnek meg és hangjuk odavész a 

város szűk utcácskáiban. Sidétől csupán néhány kilométerre található a festői Manavgat víz-

esés. A Török Riviérán a leghosszabb homokos partszakasszal rendelkező üdülőhelye Side. Co-

lakli, Evrenseki, Kumköy, Side város és Sorgun településeken a tengerpart homokos és lassan 

mélyül, míg Titreyengöl, Kizilagac és Kizilot tengerpartja kavicsos és gyorsan mélyül. 

  

ALANYA 

Antalya repülőterétől legmesszebb, kb. 130-140 km-re keletre fekszik. Az üdülőhelyen minden 

megtalálható, ami az aktív, de mégis pihentető nyaraláshoz szükséges. A Taurus -hegység öleli 

körbe Alanya városát, amely méltán népszerű nyaralóhely. A középkorban épült erődből na-

gyon szép kilátás nyílik a városra. A Vörös Torony, a kikötő, a Damlatas-barlang valamint az 

óváros a maga hangulatos üzleteivel, éttermeivel, vendéglőivel feledhetetlen élményt nyújt az 

idelátogatóknak. Sok legenda kering a város történelméről. Az egyik szerint Alanyát Marcus An-

tonius adományozta szerelmének, Kleopátrának. A történet szerint Kleopátra és Marcus itt töl-

tötték mézesheteiket. Alanya és térsége napjainkban az egyik legkedveltebb üdülőterület, ten-

gerpartjai nagyrészt homokos/kavicsos és lassan mélyül, a híres Kleopatra Beach pedig a régió 

egyik leghosszabb homokos/aprókavicsos partszakasza, de gyorsan mélyül. 


