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Søndag den 25. april 2010
Turen startede klokken 140 med at jeg blev hentet hjemme. Kursen blev hurtigt sat mod Billund
Lufthavn. Der var ikke megen trafik, hvorfor vi kom hurtigt ud mod motorvejen. Turen til lufthaven
tog cirka en time og 20 minutter

Vi kom i gang med checkin godt klokken 3, og brugte en elektronisk checkin, hvorefter vi bare
skulle aflevere bagagen ved en skranke. Køen var dog lidt lang, men pludselig i gang den. Nu skulle
tiden bare gå til klokken 6, hvor flyet skulle af sted.

Planmæssigt kom vi af sted klokken 6 i en Boeing 737-300. Flyvningen til Antalya tog godt 4 timer
og var ret begivenhedsløs. Vi var dog alle glade for at kunne komme af sted på ferie efter miseren
med askeskyen fra den islandske vulkan.

Efter at være kommet igennem paskontrollen, udlevering af bagage og told, mødte vi en af
guiderne, der kunne pointe os i den rigtige retning til en bus til hotellet. Afgang var cirka klokken
12 tyrkisk tid.

Turen til hotellet tog godt 2 timer inklusiv et stop på godt halvvejen. Checkin på hotellet forekom
dog noget hurtigt for en gang skyld. Da vi kom op på værelset, nummer 1310 på Gold Hotel,
pakkede vi hurtigt ud.

Omkring klokken 15 gik vi ned til poolen og baren. Her mødte vi et par fra Viborg kanten ved navn
Marianne og Kurt. Det er nogle ganske flinke mennesker, så tiden gik hurtigt i deres samvær. Der
var allerede gået 2 timer, da vi gik hvert til sit.

Vi gik en tur i området omkring hotellet i en times tid. Der ligger et industrielt lignende område,
som alligevel var lidt spændende at se. Da vi kom tilbage til hotellet, tog vi op på værelset, hvor vi
var en times tid.
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Godt klokken 19 gik vi ned til restauranten, hvor vi spiste aftensmad fra buffeten. Efter godt 45
minutter var vi færdige med aftensmaden, hvorefter vi gik tilbage til værelset. Vi var alle ret trætte
og gik derfor hurtigt i seng.

Mandag den 26. april 2010
Vi stod op omkring klokken 715, og kom forholdsvis hurtigt i gang. Efter et morgenbad, gik vi ned
til restauranten, hvor vi indtog morgenmad. Denne morgenmad mindede meget om den
morgenmad, der blev serveret på vores forrige tur til Tyrkiet.

Omkring klokken 9 blev vi hentet, da vi gerne ville med til byrundturen. Første punkt på
dagsordenen var dog det traditionelle informationsmøde. Dette blev afholdt på Red Tower. Selvom
der var den vanlige information om ture, men alligevel virkede det en anelse tyndt.

Da dette møde var færdigt, var det tid til byturen. Det første punkt var en læderforretning ved navn
Panda Leather. Man lavede et lille modeshow. Man lavede også et lille lotteri, hvor vi var heldige at
vide. Dette betød, at Malek fik et bælte.

Turen gik videre en tæppeforretning. Der var en introduktion til tæpper og deres betydning for
nomadekulturen, der i fordums tid havde hersket i området. Der var mange flotte tæpper iblandt
udvalget.

Derfra gik turen videre til en restaurant halvvejs oppe ad bjerget. Dette gav en god udsigt over en
del af byen og i den retning af vores hotel, der ligger i den østlige del af byen. Maden, der blev
serveret smagte godt.

Efter frokosten gik turen videre til en optiker. Priserne er lave i forhold til hjemme. Ejeren bor til
daglig i København, og snakkede næsten perfekt dansk. Da vi var færdige gik vi videre til en
juveler. Jeg var dog ikke med til præsentationen der.

Turen gik derfra tilbage til hotellet, hvor vi var omkring klokken 1445. Vi var en kort tur i baren og
poolen til omkring klokken 1730, da vi forlod hotellet for at gå en tur i området. Da vi kom tilbage
til hotellet, mødte vi et par, der var med samme fly som os, som vi snakkede med.
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Efter et kort stop på vores værelse, gik vi ned til restauranten for at spise aftensmad. Da vi var
færdige med aftensmaden, mødte vi igen Kurt og Marianne, som vi snakkede med indtil omkring
klokken 2130, hvor vi gik hvert til sit. Hurtigt herefter gik vi i seng.

Tirsdag den 27. april 2010
Vi vågnede omkring klokken 830. Efter den vanlige morgenrutine, fik vi morgenmad i restauranten,
der var den samme buffet som dagen før. Vi tog en dolmus til stationen, der ligger lige ved siden af
basaren. Ikke alle sælgere var lige høflige. Det var dog ventet, at man ville være lidt pågående i
forhold til at opnå kontakt med folk.

Da vi var færdige i basaren gik vi en tur omkring basaren og endte nede omkring havneområdet,
hvorfra man kan se hotellet. Vi besluttede os for at tage turen tilbage til hotellet til fods, da der ikke
så ud til at være mere end et par kilometer.

Vi var tilbage på hotellet omkring klokken 13, hvor vi spiste lidt frokost, og tilbragte lidt tid ved
poolbaren. Efter noget tid ved poolbaren, gik Malek og jeg en tur ad strandpromenaden. Det var en
god fornøjelse.

Da vi kom tilbage til hotellet var der ikke lang tid til den såkaldte kaffepause. Vi tilbragte tiden ved
poolbaren, hvor vi også mødte Kurt og Marianne. Som altid var dette en fornøjelige affære at
tilbringe tiden på denne måde.

Omkring klokken 1730 gik vi en tur i området, og var igennem indstrikvarteret bag hotellet. Denne
gang var der mere liv i området end det tidligere besøg. Da vi kom på til 25 meter gaden, der er den
indre ringveje, så vi et kæmpe supermarked. Navnet på gaden kommer af bredden på det bredeste
sted. Det samme gør sig gældende om den ydre ringvej, kaldt 35 meter gaden.

Vi gik i denne retning, da vi ville se, hvad de har i legetøjsafdelingen. Inden vi kom helt ind mødte
vi en dansker, der har ferielejlighed i området. Efter at have snakket med ham i et par minutter gik
vi ind i supermarkedet, der havde et stort udvalg. Da vi var færdige, tog vi tilbage til hotellet, hvor
vi ankom omkring klokken 1930.
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Tilbage på hotellet, spiste vi aftensmad i restauranten på hotellet. Efter aftensmaden mødte vi blandt
andre Kurt og Marianne i poolbaren. Det var en ganske fornøjelig tid der ved poolbaren. Vi var
tilbage til værelset omkring klokken 22.

Onsdag den 28. april 2010
Vi vågnede omkring klokken 845, og tog os god tid til at komme igennem den vanlige
morgenrutine og morgenmad i restauranten på hotellet. Da vi var færdige besluttede vi os for at gå
en tur.

Da vi ikke havde set så meget på østsiden af hotellet, gik vi langs strandpromenaden i østlig retning,
men der var nu ikke så meget at se rent umiddelbart. Efter noget tid mødte vi et par fra Odense, som
vi snakkede med i noget tid.

Vi havde hørt om et marked i denne retning, men det var angiveligt ikke denne dag, hvorfor vi
besluttede os for at gå tilbage til hotellet, hvor vi var omkring klokken 12. På hotellet spiste vi
frokost i restauranten, hvorefter vi tilbragte et par timer ved poolbaren.

Omkring klokken 1445 gik vi en tur i området, der dog ikke var synderligt længe. Til kaffetid
omkring klokken 16 mødte vi Kurt og Marianne, hvilket altid var en fornøjelse. Vi snakkede
sammen i et par timer. Idéen om at spise ude på en restaurant i byen kom op, hvilket vi meget gerne
ville med til.

Da klokken var omkring 18 gik vi dog hvert til sit, men aftalte at mødes igen klokken 19, da der her
var bestilt afhentning. Vi kom med en taxa til restauranten. Maden og servicen på restauranten var i
top, og nok et sted, jeg kunne finde på at komme igen.

Efter at vi var færdige med middagen, blev vi igen hentet af en taxa og kørt tilbage til hotellet, hvor
vi omkring klokken 2115. Vi tilbragte cirka halvanden time ved poolbaren, inden turen gik tilbage
på værelset, hvor vi ret hurtigt gik i seng. Vi havde alle haft nogle ret gode timer sammen denne
dag.
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Torsdag den 29. april 2010
Vi vågnede omkring klokken 8, og tog en stille start, som de fleste andre morgener. Da vi havde
været igennem den vanlige morgenrutine, gik vi ned til restauranten, hvor vi fik morgenmad. Denne
var begyndt at blive noget ensformig.

I dag skulle der være et marked i nogenlunde nærhed af hotellet i østlig retning. Vi gik hen af
strandpromenaden. Efter noget tid mødte vi et ægtepar fra Odense, som vi havde snakket med før,
der kunne fortælle os præcist hvor.

Derfra var det ikke noget problem at finde markedet. Det var nu en anelse lille i forhold til, hvad jeg
havde ventet. Der var en del tøj i den ene del, samt en smule legetøj og frugt og grønt i en anden del
af markedet. Vi tilbragte alligevel et par timer her, hvor vi blandt andet fik købt noget Hello Kitty
tøj til pigerne derhjemme.

Omkring klokken 1330 tog vi en bus til centrum. Her gik vi lidt rundt i basaren, hvor vi blandt
andet så på Nintendo DS spil. Desværre var der ingen af dem som virkede. Det blev også til en
enkelt is.

Vi gik lidt rundt, og omkring klokken 16 var vi nede ved optikeren, som vi havde besøgt på byturen
nogle dage forinden. Tæt ved er der en legetøjsbutik, hvor Malek havde set noget, som han absolut
ville have. Det endte dog med, at han fik det.

Derfra gik vi i retningen af havnen, hvor vi tilbragte lidt tid på en bænk, før vi begav os tilbage til
hotellet, som vi kunne se derfra. Vi var tilbage på hotellet omkring klokken 1830. Omtrent en halv
times tid senere var der aftensmad på hotellet.

Noget efter aftensmaden mødte vi igen Kurt og Marianne, som vi tilbragte noget tid med, igen
ganske fornøjeligt. Omtrent klokken 22 var vi tilbage på værelset, og kom forholdsvis hurtigt i
seng.
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Fredag den 30. april 2010
Vi vågnede omkring klokken 9, og kom denne morgen en anelse hurtigere igennem morgenrutinen,
og derfra ned til restaurationen, hvor der serveredes morgenmad til klokken 1030. Som ventet var
der intet nyt her.

Omkring klokken 1030 gik vi en tur til stranden, hvor vi var en times tid, før vi gik tilbage til
hotellet. Vi tilbragte noget tid i baren, før der var frokost klokken 12. Også denne var blevet noget
ensformig.

Efter frokosten tog vi en dolmus til basaren, hvorfra vi gik tilbage til hovedgaden, hvor vi ventede
på en anden dolmus, der kører til slottet. Der var en god udsigt heroppe fra. Der var dog ved at blive
skyet i en nordlig retning, og vi kunne høre torden. Regnen kom i vores retning.

Vi tilbragte en del tid deroppe, før der kom en dolmus, der kørte tilbage til basaren. Vi gik noget
rundt i et område, vi ikke havde været før, hvor der denne dag også var et marked. Der tilbragte vi
dog ikke megen tid på.

Omkring klokken 1630 spiste vi en rullekebab på et lille lokalt sted. Det var en meget frisk en af
slagsen. Vi gik i retningen af hotellet. Da vi kom ned strandpromenaden og havde gået et par
minutter der, var det som, at vi blev forfulgt, hvilket var ubehageligt. Heldigvis kunne de ikke gå
videre uden at vække yderligere mistanke, hvorved vi slap af med dem.

Vi kom sikkert tilbage til hotellet. Efter aftensmaden var der et show iscenesat af Panda Leather,
hvor man mellem indslagene af folkedans og mavedans viste noget af deres udvalg. Det var lidt af
en fornøjelse at se.

Efter alt dette mødtes en del af os, der havde været med samme fly herned i baren. Vi var vel
omkring 10 i alt, hvilket er for meget for en samtale, eller hvad man nu skal kalde det. Det var da en
skam hyggeligt nok. Omkring klokken 23 var vi dog tilbage på vores værelse, hvor vi hurtigt kom i
seng.
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Lørdag den 1. maj 2010
Vi vågnede omkring klokken 830, og fik en rolig start ligesom de andre dage. Efter den vanlige
morgenrutine, gik vi ned i restauranten, hvor vi spiste morgenmad. Denne var nu ved at være noget
ensformig.

Efter morgenmad gik vi en tur på stranden. Det var allerede noget varmt. Efter en god times tid, gik
vi tilbage til hotellet, hvor vi tilbragte noget tid ved poolbaren, før frokosten. Frokosten blev
indtaget i restauranten. Også frokosten var begyndt at blive noget ensformig.

Tiden sneglede sig lidt af sted, men det var nu rart nok at bruge noget tid på ikke at lave så meget
og nyde det sidste af ferien. Klokken blev 14, og vi blev hentet af Panda Leather, da vi ”skulle”
hente den præmie, som et andet par havde vundet, men ikke ville have alligevel.

Vi gik ind i forretningen, men jeg var der dog ikke længe, før jeg gik ud igen. Jeg tog nogle billeder
udenfor. Efter dette besøg, gik vi tilbage mod hotellet, dog ikke i særligt hurtigt tempo. Undervejs
gjorde vi nogle afstikkere, blandt andet forbi en moske lige ved bedetid.

Efter nogle timer ankom vi til hotellet. Vi gik op på vores værelse, hvor vi begyndte at pakke vores
kuffert. Omkring klokken 19 gik vi ned i restauranten, hvor vi spiste aftensmad. Også denne var
begyndt at blive noget ensformigt.

Efter aftensmaden mødte vi nogle af de andre gæster på hotellet i baren, og tilbragte et par timer
der. Omkring klokken 23 gik vi op til vores værelset, hvor vi fik pakket et par småting mere i
kufferten, inden afrejsen dagen efter.

Søndag den 2. maj 2010
Jeg havde sat vækkeuret til klokken 545 og kom hurtigt i gang. Efter den vanlige morgenrutine, der
i dagens anledning gik lidt hurtigere, blev resten af vore ejendele pakket i de respektive kufferter,
og vi var dermed nærmest klar til at tage af sted.
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Efter sigende skulle der være morgenmad denne morgen klokken 630, men der var endnu ikke
kommet noget mad på bordene. Det var som om, at man ikke havde opfattet fra personalets side, at
vi skulle af sted klokken 7. Med noget forsinkelse var der morgenmad.

Godt klokken 7 var der afgang mod lufthavnen. Turen inklusiv et stop på halvvejen forløb uden
problemer. Sikkerhedstjekket i lufthaven var dog lidt mere besværligt, da man ville tjekke vore
kufferter. Derfra var det dog en formsag.

Det var meningen, at vi skulle flyve klokken 12, men boarding gik i gang uventet hurtigt. Vi kom af
sted til tiden. Flyvetiden var godt 4 timer, og var uden problemer i denne Boeing 737-300. Flyet
landet godt klokken 15 i Billund dansk tid.

Paskontrollen var en formsag. Vores bagage var med flyet, og kom forholdsvis hurtigt. Vi kom også
igennem tolden uden problemer. Nu stod den bare på en køretur hjem. Vi var i den sydlige del af
byen omkring klokken 17.

Ferien havde alt i alt været god. Vi så kun regn en enkelt gang. Temperaturerne var oppe på 25-30
grader om dagen. Det var nu lidt køligt først på dagen og sidst på aftenen. Køretiden til og fra
lufthavnen var dog lidt lang.
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