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Vuokraa Avis-auto ja lähde tutkimusmatkalle Keski-Anatoliaan! Omalla autolla 
liikkuessasi voit suunnitella itsellesi parhaiten sopivat ajoreitit ja aikataulut. Tässä 
on muutamia reittiehdotuksia lomapäiviesi ratoksi. Vuokratessasi Avis-auton saat 
myös yksityiskohtaisen alueen kartan.

1. Seleukia, Pamphylia Sidestä 23 km 
koilliseen sijaitsee Sihlarin kylä. Aivan 
kylän vieressä on myös antiikinaikainen 
Seleukian kaupunki. Alueella näet myös 
akvedukteja, joita pitkin kuljetettiin 
vettä Sideen ja sen ympäristöön. Itse 
kaupunki sijaitsi ihanteellisella paikalla 
vuorten ja solien suojatessa pohjoisessa, 
idässä ja lännessä. Eteläpuolella oli suuri 
muuri, jossa on portti ja kaksi tornia. 
Alueella suoritetuissa kaivauksissa on 
löydetty esim. roomalainen agora (kaup-
papaikka), tori ja roomalainen kylpylä. 
Valitettavasti suuri osa alueen hienoista 
löydöistä on kuljetettu Antalyan mu-
seoon – mutta luonto matkan varrella 
Seleukiaan on uskomattoman kaunis. 
Alue on rauhoitettu - siellä pesii useita 
uhanalaisia lintulajeja.

2. Aspendos Aspendos perustettiin 
Troijan sodan päättymisen jälkeen, n. 

1100 - 1000 e.Kr. Olet varmasti kuullut 
Homeroksen kirjoittamista Iliaksen ja 
Odysseuksen seikkailuista? Tarina kertoo 
kuinka Prinssi Paris ryösti Kuningas Me-
nelaoksen vaimon Helenan, ja näin sai 
pitkä ja raskas sota alkunsa. Agamem-
non, Odysseus ja Achilleus taistelivat 
Kuningas Priamosta ja hänen poikiaan 
Hectoria ja Parisia vastaan. Sota loppui 
vihdoin siihen, kun suuri puuhevonen 
luovutettiin troijalaisille ja hevosen 
sisällä olikin varsinainen yllätys. Sodan 
jälkeen eri puolille Anatolian alueilta 
perustet tiin uusia asutusalueita ja näin 
sai myös Aspendos alkunsa. Kaupunki 
oli kuuluisa hyvistä maanviljelyperin-
teistään ja nykyisin alueen suosittuja 
vientituotteita ovat oliivit, silkki ja 
hevoset. Aspendos oli kreikkalaisten 
vallan alaisuudessa aina vuoteen 411 
e.Kr., jolloin persialaiset ottivat alueen 
haltuunsa. Aleksanteri Suuri vapautti 

1

11 UPEAA PYSÄHDYSTÄ MATKAN VARRELLA

1. Seleukia, Pamphylia
2. Aspendos
3. Perge
4. Silyon
5. Kursunlun vesiputoukset
6. Karain-luola

7. Karacaören-järvi
8. Kemer
9. Akseki
10. Dimcay Alanyassa
11. Olimpos ja Köprülü luonnonreservaatti

2
3 4
56

7

8

9

10

11

Autolla 
Etelä turkissa

YHTEISTYÖSSÄ
–VUOKRAAMON KANSSA

AVIS TOIVOTTAA SINULLE TURVALLISTA MATKAA JA MUKAVAA LOMAA!



taloja, rakennuksia, temppeli ja sulttaa-
nin ajoilta peräisin oleva vanha moskeija.
5. Kursunlun vesiputoukset Upea ve-
siputous, joka sijaitsee Antalyan poh-
joispuolella. Putous jatkuu aina merelle 
saakka, ja tänne on hyvä lähteä piknikille 
ja vaeltamaan.

6. Karain-luola 30 km Antalyasta luo-
teeseen sijaitsee vaikuttava Karain- 
luola, joka on peräisin varhaiselta kivi-
kaudelta. Tämä luola on vanhin asuttu 
luola koko Turkissa. Alueelta on löydetty 
esim. vanhoja kivikirveitä ja luiden jään-
teitä. Täällä on myös useita tippukiviä, 
stalagmiittejä ja stalaktiittejä.

7. Karacaören-järvi Fantastinen 
alue, joka sijaitsee noin 100 km päässä 
Sidestä. Tältä voit lähteä myös pienille 
veneretkille. Kalastus on suunnattoman 
suosittua ja erilaisia kalastusretkiä on 
myös tarjolla. Aamiaisen voit nauttia 
jossakin suuremmassa ravintolassa, ja 
varsinkin munakkaat ovat suositeltavia.

8. Kemer Ihastuttava ja pittoreski alue, 
josta lähtevät Turkin parhaimmat 
vene retket.

9. Akseki Aksekin ympäristössä on 
useita vanhoja ja mielenkiintoisia raken-
nuksia ja kyliä, joihin kannattaa tutustua. 
Voit myös ajella Emir Asiklarin kaupungin 
suuntaan, jossa on vanhoja taloja Mus-
tanmeren rannikolta. Käy myös pienellä 
laamafarmilla. Alueella on kirkko, jonne 
kaupungin kaksi pyhimystä on haudattu. 
Niiden kerrotaan tuovan onnea kaupun-
gin asukkaille. Lähistöllä oleva meteori-
kraateri on peräisin jurakaudelta.

10. Dimcay Alanyassa Joki- ja vesipu-
tousaluetta, jossa voit nauttia maukkaan 
lounaan jossakin kelluvista ravintoloista.

11. Olimpos ja Köprülü luonnonreser-
vaatti Olimpos on yksi hienoimmista ja 
idyllisimmistä luonnonreservaateista, 
joissa on suuret ja mahtavat metsä-
alueet, ja jonne turkkilaiset perheet 
tulevat usein viettämään vapaapäiviään. 
Tarjolla on myös hyvät vaellusmahdolli-
suudet. Sama koskee Köprülüa, 
jossa voit lisäksi nähdä mahtavan ja 
vaikuttavan rotkon. Täällä luonto on 
parhaimmillaan!

Aspendoksen vuonna 334 e.Kr. Aleksan-
terin luovutettua alueen Ptolemeukselle 
(yksi Aleksanterin kenraaleista) kaupunki 
liitettiin roomalaisten hallinnon alai-
suuteen ja sen suuruuden aika oli 2-3 
vuosisadalla j.Kr. Aspendos oli tärkeä 
aina 1300-luvulle saakka, jolloin suuria 
osia teatterista käytettiin seldzukkien 
sulttaanin palatsina. Nykyään alueella 
on tehty hienoja kaivauksia ja esiin on 
kaivettu esim. Seldzuksilta, joka sijaitsee 
noin 4 km päässä Aspendoksesta. Sil-
lassa on 5 kaarta, joista jokainen on 200 
metriä pitkä ja 5 metriä leveä. Kaupungin 
suuri roomalainen teatteri on peräisin 
vuodelta 200 j.Kr. ja sinne mahtuu noin 
15 000 - 20 000 katsojaa. Teatterin poh-
joispuolella on stadion, n. 22 m x 30 m. 
Basilika (koko 105 m x 27 m), vaikuttavat 
akveduktit sekä roomalainen kylpylä 
ovat myös näkemisen arvoisia. Suurin 
osa niistä on peräisin ajalta 100 - 300 
j.Kr. (eli roomalaiselta ajalta), vaikka toki 
muistomerkeissä on nähtävissä myös 
häivähdys kreikkalaisia vaikutteita.

3. Perge Perge sijaitsee Aksun kaupun-
gin vieressä, lähellä Antalyaa. Perge on 
samaa alkuperää kuin Aspendos, sillä 

tämä alue asutettiin myös Troijan sodan 
jälkeen. Kaupunki oli tunnettu yhtenä 
Anatolian kauneimmista kaupungeista, 
ja täällä rakastetaan erityisesti Anta-
tolian äitijumalatarta Atremista, joka 
usein kuvataan siten, että hänellä on 25 
rintaa – hedelmällisyyden merkki. Hänen 
temppeliään ei ole koskaan löydetty 
alueelta. Kaupunki oli persialaisten 
alaisuudessa ja myöhemmin Aleksanteri 
Suuren ja roomalaisten. Alueelta on löy-
detty lukematon määrä upeita patsaita, 
jotka nykyään on esillä Antalyan muse-
ossa. Kaivauksissa on paljastunut monia 
mahtavia löydöksiä: teatteri, johon 
mahtuu yli 15 000 katsojaa sekä stadion, 
jossa on tilat yli 12 000 katselijalla. Täällä 
järjestettiin hevoslaukkakisoja sekä 
gladiaattori-taisteluja villieläimineen. 
Sen lisäksi kannattaa käydä tutustu-
massa roomalaiseen kylpylään, lukuisiin 
pylväskäytäviin ja basilikaan. Suuri ja 
vaikuttava alue!

4. Silyon Silyon sijaitsee lähellä Aspen-
dosta ja on samaa alkuperää. Kaupunki 
pystyi vastustamaan Aleksanteri Suuren 
hyökkäyksiä vuonna 334 j.Kr., koska se 
sijaitsi niin ylhäällä. Alueella on nykyisin 


