
Icmeler
Marmaris

KOS

RHODOS

TURKEY

Side

Alanya

AntalyaBeldibi Belek

Kemer

Denizli

Dinar

Burdur

Seydishir

KonyaNazilli
Aysin

Söke

Dinim

Hyr bil med Avis och upplev  centrala Anatolen. Med en hyrbil har du friheten 
att själv sätta ihop den tur som passar dig bäst. Här ger vi några förslag på vad 
centrala Anatolien har att erbjuda. När du hyr bil med Avis får du dessutom en 
detaljerad karta.

1. Seleukia, Pamphylia 23 kilometer nor
döst om Side ligger byn Sihlar. Strax intill 
finner du den antika staden Seleukia. I 
detta område kan du se akvedukten som 
förde vatten till Side med omnejd. Själva 
staden hade en idealisk placering då 
bergsväggar och raviner gav skydd från 
nord, öst och väst. På den sydligaste del
en fanns en stor mur med en port och två 
torn. I dag finns en del utgrävningar i om
rådet, bl.a. en romersk agora (handels
plats), torg och romerska bad. Dessvärre 
är många av de fina fynden flyttade till 
museet i Antalya – men naturen på vägen 
mot Seleukia är oerhört vacker, och om
rådet är fridlyst då flera utrotnings hotade 
fågelarter häckar där.

2. Aspendos Aspendos grundlades av 
akajerna efter deras seger i det trojanska 
kriget, ca 11001000 f. Kr. Du kanske kän
ner till Illaden och Odyssén av Homeros. 

Den berättar historien om Prins Paris 
som rövade bort Kung Menelaos fru 
Helena, och därmed startades det stora 
kriget där akajerna med Agamemnon, 
Odysseus, Akilles och andra kämpade 
mot Kung Priamos och hans söner 
Hektor och Paris. Kriget avslutades med 
att den stora trähästen gavs till trojaner
na. Efter kriget grundades flera arkaiska 
bosättningar i de anatoliska områdena, 
och på så sätt grundlades Aspendos. 

Staden var känd för sina goda tra
ditioner inom lantbruk, och idag är 
områdets oliver, silke och hästar goda 
exportvaror. Aspendos var under grekiskt 
herradöme fram till 411 f. Kr. då perserna 
övertog området. Aspendos erövrades  
Alexander den Store år 333 f. Kr. 

Efter att Alexander överlåtit området 
till Ptolemaios (en av hans generaler), 
lades staden under romersk administra
tion och hade då sin storhetstid under 
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Med bil i södra Turkiet 
på egen hand



6. Karaingrottan 30 kilometer nordväst 
om Antalya finner man Karaingrottan 
– en imponerande grotta som dateras 
till tidig stenålder. Denna grotta är den 
äldsta bebodda grottan i Turkiet. Fynd i 
området omfattar bland annat stenyxor 
och benrester. Här finns många stalag
miter och stalaktiter.

7. Karacaörensjön Ett fantastiskt område 
som ligger cirka 100 kilometer från Side. 
Här kan du ta en båttur, fisket är mycket 
bra, och många i området erbjuder detta. 
Prova frukosten på någon av de större 
restaurangerna, speciellt kan omeletten 
rekommenderas. 

8. Kemer Ett härligt, pittoreskt område! 
Turkiets bästa båtturer utgår härifrån. 

9. Akseki I området omkring Akseki 
finns många gamla hus och byar som är 
värda ett besök. Du kan också köra mot 
staden Emir Asiklar där det finns gamla 
hus från Svarta havskusten. Du kan även 
besöka en mindre lamafarm. I området 
finns kyrkan där stadens två helgon ligger 
begravna. Det sägs att de för lycka med 

sig till folket i staden. I närheten finns 
också en meteorkrater, som dateras till 
juratiden.

10. Dimcay i Alanya Ett flod och  
vattenfallsområde där du kan äta en  
god lunch på någon av de flytande  
restaurangerna.

11 Olimpos och Köprülü natur reservat 
Olimpos är ett av de finaste  
och mest idylliska naturreservaten med 
stora och fina skogsområden där många 
turkiska familjer väljer att tillbringa sina 
helger. Här finns en mängd vandringss
tigar. Detsamma gäller Köprülü. Här kan 
man dessutom se en imponerande ravin. 

AVIS önskar alla en fin tur och  
trevlig semester!

andra och tredje århundradet e. Kr. 
Aspendos var viktigt fram till 1200talet, 
då stora delar av teatern användes som 
seldjukernas sultans palats. 

Idag finns det fina utgrävningar i om
rådet, bl.a. Seldjukbron, som ligger fyra 
kilometer från Aspendos. Den består av 
fem bågar, 200 meter långa och 5 meter 
breda. Den stora romerska teatern i sta
den är från år 200 e. Kr. och rymmer cirka 
7 000 åskådare. Norr om teatern finns en 
agora, cirka 22 m x 30 m. Basilikan på 105 
m x 27 m, den imponerande akvedukten 
och de romerska baden är även de värda 
ett besök. Det mesta dateras tillbaka till 
år 100300 e. Kr. (dvs. romersk tid), dock 
är dessa monument präglade av en smu
la grekisk inspiration.

3. Perge Precis vid staden Aksu i närhet
en av Antalya ligger Perge. Perge har 
samma ursprung som Aspendos då 
detta område också byggdes efter att det 
trojanska kriget var slut. Staden var känd 
som en av Anatolias vackraste städer, 
och här tillbad man speciellt Anatolias 
modergudinna Artemis som oftast var 
framställd med 25 bröst – ett tecken på 

fruktbarhet. Staden har styrts av perser, 
Alexander den Store och romarna. 

I området har man funnit ett otal fina 
statyer som idag är utställda på museet i 
Antalya. Utgrävningarna består av många 
imponerande områden; en teater med 
plats för runt 10 000 åskådare och ett 
stadion med plats för 12 000 åskådare. 
Här arrangerade man hästkapplöpningar 
och gladiatorkamper med vilda djur. 

Andra ting, som de romerska baden, 
kolonngatorna och basilikan, är också 
värda ett besök.

4. Silyon Silyon ligger i närheten av  
Aspendos och har samma ursprung. 
Denna stad motstod dock Alexanders 
erövringsförsök år 334 f. Kr. eftersom 
den låg så högt. I området finns idag 
hus, byggnader, tempel och en gammal 
moské från sultanernas tid.

5. Kursunlu vattenfall  Ett fantastiskt 
vattenfall som ligger norr om Antalya. 
Forsen fortsätter hela vägen ut till havet, 
och det vackra området är idealiskt för 
picknick och vandringar.


