
Hej alla 

Det går inte fort fram med seglingen heller. Vi kom inte iväg från 
Marinan förrän den 25 maj. Diverse magplågor och annat elände 
drabbade oss, så vi  stannade kvar längre än tänkt. Annat elände bestog 
i att generatorn till motorn började lossna från sitt fäste och gjorde allt 
för att generatorremmen skulle smulas sönder. En skruv hade skjuvats 
av i fästet och den andra var också på väg att lossna. Händig reparatör 
upptäckte och fixade detta.  

Nu har vi lämnat Marmaris och gått norrut till ett antal fina vikar kring 
bl.a. Bozburun. Första dagen bjöd på hård motvind och skvalpig sjö. 
Men mer om detta i nästa brev. 

Nu skall det istället handla om en busstur till Efesos och Pamukkale. 
Våra båtkompisar Kjell och Rolf hade bestämt sig för att göra stora 
arbeten på sina respektive båtar. Vår vän Ali Dogan, han som målat vår 
botten, fick den stora äran. Han blev så glad att han bjöd oss att följa 
med på en tvådagars tur för 100 euro istället för 140 euro tillsammans 
med de andra.  

En tidig morgon kom en minibuss och hämtade oss för färd in till 
Marmaris och byte till större buss. Vi var inte de enda utan bussen var 
fylld till sista plats. Det var många olika nationaliteter men vi hade en 
engelsktalande turk. Han kallade sig för Scoby och var lite svår att förstå 
ibland.

Vi lämnade Marmaris och hade ett första frukoststopp en liten bit från 
staden. Det blev gående bord på en liten krog vid sidan av vägen. 
Morgonkylan låg kvar så vi satte oss inomhus. Det var ingen engelsk 
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frukost, men gott ändå. Sedan körde vi vidare mot staden Mugla. Vi gjorde en kort 
paus vid en stor dammbyggnad som såg imponerande ut. Längst ner fanns det ett 
kraftverk. Efter några timmars färd på landsväg, genom byar och städer, närmade vi 
oss Efesos. 

Först skulle vi titta in i en “karamellfabrik” för Turkish Delight och annat godis. Vi 
provsmakade bl.a. ett sött vin av okänt ursprung, som inte var något för oss. Vi kunde 
motstå alla frestelser och vandrade tomhänta tillbaka  till bussen för transport till 
resterna av St Johns Church. Detta har en gång varit en imponerande kyrkobyggnad 
under tidig kristendom. De välbevarade resterna visar på kyrkans storlek. Nedanför 
murarna ligger en riktigt gammal moské från tiden för ottomanskt övertagande efter 
den bysantinska tidsepoken. 

Färden fortsatte till en lunchrestaurang. Här gällde ett nytt gående bord med massa 
god mat och turistträngsel. Vi kom ur bussen sist av alla och fick stressa i oss 
varmrätten på grund av en otålig guide som ville fösa oss vidare mot själva Efesos. 

Efesos är en av de förnämsta ruinstäderna i västerlandet.  Här uppfördes en grekisk 
stad omkring 1000 år BC. Den stad vi kan se idag uppfördes kring 300 BC av Alexander 
den Store. Det var under romarna som Efesos fick sin storhetsperiod. Staden kom att 
spela stor roll vid kristendomens utbredning. Detta var nog ett av det bäst bevarade 
antika område vi sett hittills. Det var lätt att kunna låta fantasin spela och känna hur 
människor bodde o ch levde här. 

Nu var inte vädret helt på vår sida. När vi kom fram till den välbevarade fasaden av 
biblioteket, började det att regna från mörka moln som omgett oss efter lunchen. 
Regnet blev allt kraftigare så vi fick söka skydd och försöka ta oss tillbaka till bussen. 
Jag hann med att hasta upp till den magnifika teatern och ta några bilder. Vi var inte 
klädda för regn och det började kännas lite kyligt. Från ingenstans dök det upp 
försäljare av paraplyer. Det mesta av det fantastiska Efesos fick vi ändå uppleva. 

Bussen fortsatte till det tidigare lunchstället där det skedde byte av resenärer. Vi fick en 
stor andel ryska turister och en rysktalande guide. Härefter fick vi information på både 
engelska och ryska .Det senare var lite svårt att förstå.  Den kvinnliga guiden hade nog 
“världsrekord” i antalet ryska ord per minut. Det riktigt smattrade ur hennes mun.  

Efter några timmars busstur var vi framme vid hotellet i Pamukkale. Vi inkvarterades i 
hyfsade rum och fick ytterligare ett gående bord med olika turkiska förrätter och 
några varianter av varmrätter, mestadels av kyckling. Lite goda drinkar i baren hann 
vid med innan natten sänkte sig. 

Tidig uppstigning för frukost och färd till de de spektakulära travertinterraserna och  



den antika staden Hierapolis. Detta har länge varit Turkiets mest 
populära och fotograferade sevärdhet.  Terasserna bildas av heta källor 
som flyter nedför sluttningarna och avger koldioxid och fäller ut 
kalsksten. Det är lagren av vit kalciumkarbonat som givit platsen dess 
namn.  

Det är verkligen ett imponerande område som skapats. Vi vandrade i 
det varma vattnet ner utefter de olika terasserna. Det var riktigt skönt 
om fötterna i den lite kyliga morgonen. Vi var tidiga på platsen så det 
hade inte hunnit komma så många andra besökare.  

Efter vi värmt fötterna var det dags att låta hela kroppen sänkas ned i 
varmt vatten. Den egyptiska drottningen Cleopatra hade varit här och 
gett sitt namn till en pool med samma heta vatten som i travertinerna. 
Det fanns en massa pelare och annan stenbråte i vattnet. Vi och en 
massa ryska turister lockades ner i det sköna vattnet. 

Efter detta for vi vidare till en Onyxfabrik och ett turkiskt “Ullared”, inte 
vad vi räknat med men det fick gå. Sedan var det till slut dags att 
återvända till Marmaris och båten. Vi  möttes av vår vän Ali som tyckte vi 
skulle pröva på Turkiskt Bad också. Han bjöd oss att göra detta dagen 
efter. En intressant upplevelse, men vi är nöjda med att bada i  havet. 

Nöjena avlöste varandra. Marinan “bjöd” på “Nu är sommaren här” fest. 
Det var god mat och dryck samt dansuppvisning av både folkdansare 
och av oss fram till midnatt. 

Vi har också varit med på en båtprylsloppis och lyckats sälja vår gamla 
båtsmansstol och en GPS-mottarare.  

Soliga och varma hälsningar från Prima Donna /Lisbeth o Hans 



Båtloppis på marinan.  
En inte allt för ivrig försäljare väntar på att 
den rätta kunden skall dyka upp. Det 
gjorde det till slut. En holländare köpte 
båtmansstolen och en ivrigt prutande 
tysk fick till slut GPS mottagaren. Prima 
Donna har nu blivit något lättare. Det 
varar kanske inte så länge. Det finns alltid 
något bra att ha för att fylla tomrummet. 

Efter loppisen blev det en god lunch som 
marinan ordnade. 
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Övre bilden: Den stora kraftverksdammen 
Undre bilden: Några glada bussresenärer 





“Scoby” vår guide 

          Några bilder av St Johns Church och den gamla moskén i närheten av Efesos 



Övre bilden: Den stora teatern. Den sägs ha rymt 15000 åskådare 
Undre bilden: Det berömda Celciusbiblioteket (strax innan regnet kom) 



Efesos



Det är imponerande hur väl bevarade många 
byggnader och gator är. Här kan man vandra 
omkring länge och fantisera om antika tider. 
Tyvärr började det regna mot slutet så 
intresset svalnade 

Efesos



Huvudvägen mot den gamla hamnen 

Den allmänna toaletten Vackra statyer i fasaden på 
Celciusbiblioteket

Efesos



“Vårt” hotell 

Pamukkale   



Cleopatras pool. Här var det skönt att doppa 
sig.

De vackra terasserna med sin 
vita färg och varma vatten som 
strömmade utefter sluttningen. 

Pamukkale



Visst är detta ett imponerande naturfenomen. Numera har man begränsningar på 
var man får gå, för att inte slita på terasserna. 

Pamukkale



Den antika teatern. Hierapolis är ett stort vidsträkt område som ligger i landskapet 
ovanför terasserna 

  Hierapolis 





      Den övre bilden: Det är åskväder på gång utanför turkiska “Ullared”.   
      Den nedre bilden: Vi återvänder nyskrubbade och rena från Turkiskt bad med Alis buss 



      Sommarfest på Yat Marina, med god mat och dans 



Skål för en lyckad seglats i sommar 


