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Lei bil gjennom Avis og opplev det sentrale Anatolia. Med en leiebil er du fri til å
sette sammen akkurat den turen som passer deg best. Her gir vi deg noen forslag
til hva du kan oppleve i det sentrale Anatolia. Når du leier bil hos Avis får du et
detaljert kart, så det er lett å finne frem.

1. Seleukia, Pamphylia 23 km nordøst
for Side ligger landsbyen Sihlar. Rett ved
byen finner du den antikke byen Seleukia. I dette området kan man oppleve
akvedukten som transporterte vann til
Side og omegn. Selve byen hadde en
ideell plassering da fjellvegger og kløfter
ga den beskyttelse fra nord, øst og vest.
På den sydlige delen var det en stor bymur med en port og to tårn. I dag finner
man en del utgravninger i området. Bl.a.
en romersk agora (handelsplass), torg og
romerske bad. Dessverre er mange av de
fine funnene flyttet til museet i Antalya
– men naturen på veien mot Seleukia er
svært vakker, og området er bl.a. fredet
pga. at flere truede fuglearter hekker der.

11 FINE STOPP LANGS VEIEN
1. Seleukia
2. Aspendos
3. Perge
4. Silyon
5. Kursunlu-fossen
6. Karaingrotten

Med bil i det sørlige Tyrkia
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7. Karacaøren-sjøen
8. Kemer
9. Akseki
10. Dimcay i Alanya
11. Olimpos og Köprülü
naturreservat
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2. Aspendos Aspendos ble grunnlagt av
arkaierne etter deres seier i den trojanske krigen ca. 1100-1000 f.Kr. Du husker
kanskje Illiaden og Odyssén som er

skrevet av Homér? De forteller historien
om Prins Paris som røvet Kong Menelaos’
kone Helena og dermed startet den store
krigen der akaierne med Aganmemnon,
Odysseus, Achilleus m.fl. kjempet mot
Kong Priamos og hans sønner Hector og
Paris. Krigen sluttet med at den store trehesten ble gitt til trojanerne. Etter krigen
oppstod det flere arkaiske bosetninger
i de anatolske områdene som dannet
grunnlaget for Aspendos.
Byen var kjent for sine gode tradisjoner
innen landbruk, og områdets oliven, silke
og hester er gode eksportvarer. Aspendos
var under gresk herredømme til 411 f.Kr.
da perserne overtok området. Aspendos
ble befridd av Alexander Den Store i 334
f.Kr. Etter at Alexander hadde overlatt
området til Ptolemeus (en av Alexanders
generaler), kom byen under romersk
administrasjon og hadde sin storhetstid
200-300 hundre år e.Kr. Aspendos var

viktig frem til det 13. århundre da store
deler av teatret ble brukt som sultanpalass for seljukkerne.
I dag finnes det fine utgravninger i området. Bl.a. Seljuk-broen, 4 km fra Aspendos. Den består av 5 buer der hver er 200
meter lange og 5 meter brede. Det store
romerske teateret i byen fra 200 år e.Kr.
kan romme ca. 15.000-20.000 tilskuere.
Nord for teatret finnes en stadion.
Basilikaen, den imponerende akvedukten, gymnasiet og badene er også
et besøk verdt! Det meste kan dateres
tilbake til 100-300 e.Kr. (dvs. romersk tid),
likevel er disse monumentene preget av
en smule gresk inspirasjon.
3. Perge Perge finnes like ved byen Aksu
i nærheten av Antalya. Perge hadde samme opprinnelse som Aspendos da dette
området også ble oppført etter at den
trojanske krigen var slutt.
Byen var kjent som en av Anatolias
vakreste byer, og her tilba man spesielt
Anatolias modergudinne Artemis som
oftest var fremstilt med 25 bryster - et
tegn på fruktbarhet. Hennes tempel i
området er aldri blitt funnet. Byen var

under innflytelse av perserne, Alexander
Den Store og romerne.
I området er det funnet et utall fine statuer som i dag er utstilt på museet i Antalya. Utgravningene består i dag av mange
imponerende områder – et teater med
plass til 15.000 tilskuere og stadion med
plass til 12.000 tilskuere. Her arrangerte
man hesteveddeløp og gladiatorkamper
med ville dyr.
Andre ting som de romerske badene,
søylegaten og basilikaen er også verdt å
besøke. Et stort og meget imponerende
område!
4. Silyon Silyon finnes i nærheten av
Aspendos og har samme opprinnelse.
Denne by motsto dog Alexander Den
Stores erobring i 334 f.Kr. pga. at den lå
så høyt. Området inneholder i dag hus,
bygninger, templer og en gammel moske
fra sultanenes tid.
5. Kursunlu-fossen En fantastisk foss
som ligger nord for Antalya. Fossen fortsetter hele veien ut til havet, og det vakre
område er ideelt for piknik og vandringer.

6. Karaingrotten 30 km nordvest fra
Antalya finner man Karaingrotten – en
imponerende grotte som dateres tilbake
til den tidlige steinalder. Denne grotten
er den eldste bebodde grotten i Tyrkia.
Funn i området omfatter bl.a. gamle
steinøkser og knokkelrester. Her finnes
mange stalagmitter og stalaktitter.
7. Karacaøren-sjøen Et fantastisk område som ligger ca. 100 km fra Side. Her
er det mulighet for å ta en liten båttur.
Fisket er svært bra, og mange i området
tilbyr dette. Prøv frokosten på en av de
større restaurantene, omeletten kan
anbefales!
8. Kemer Et herlig, pittoresk område.
Tyrkias beste båtturer går herfra!
9. Akseki I området omkring Akseki
finnes mange gamle kulturelle hus og
landsbyer som er verdt et besøk. Man
også kjøre mot byen Emir Asiklar, der det
finnes gamle hus fra Svartehavskysten.
Man kan også besøke en mindre lamafarm. I området finnes også kirken der
byens to helgener er begravet. Det sies at

de bringer lykke til folk i byen. I nærheten
ligger det også et meteorkrater som dateres tilbake til juratiden.
10. Dimcay i Alanya Elv og våtmarksområde der du kan nyte en god lunsj på en
av de flytende restaurantene.
11. Olimpos og Köprülü naturreservat
Olimpos er et av de fineste og mest
idylliske naturreservatene med store, fine
skogområder der mange tyrkiske familier
velger å tilbringe sine weekender. Her
finnes en mengde turstier.
Det samme gjelder Köprülü. Her kan
man også se en imponerende ravine.
Dette er natur på sitt beste!
AVIS ønsker alle en god tur og god ferie!

