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Från Prima Donna 



Marmaris den 6 oktober 

Hej Alla 

Nu är det inte långt borta innan vi skall åka hem från årets seglats i främmande vatten. Men 
än är vi på resa, så varför inte skicka iväg ett resebrev till.  

Inga stora händelser har passerat men vi har återvänt till Marinan, för att i lugn och ro 
förbereda Prima Donna inför “vintern”. Det kommer och går båtar hela tiden. Många 
återvänder för höstsegling och flera båtar börjar komma upp på land. Livet här är ganska 
lojt. Just nu pågår en långhelg som varar från den 3 oktober till den 7 oktober. Det är en av 
muslimernas stora helger,  Kurban Bayram. Man äter gott och umgås med familj och vänner.  

Marmaris har mycket mer att bjuda på än bara vara vistas i Marinan. Stadens histora sträcker 
sig10000 år tillbaka. Det allra tidigaste lämningarna finns uppe på ön Nimara, som skapar 
inloppet till Marmaris bukten. Här kan man se resterna av en bosättning. Det är någon 
timmas vandring upp till toppen från Marinan. 

Det finns ett gammalt Ottomanskt fort som tronar över den gamla staden. Fortet är 
restaurerat och numera öppet som ett museum. En amphiteater finns och används för olika 
konserter mm. En nyligen öppnad arkeologisk park, visar många antika “stenar”  för den 
intresserade.  

Vi sparar detta till nästa vår och tar istället en tur till den närliggande staden Icmeler. Det går 
att åka med taxibåt från Marmaris Ataturk statyn och en del andra platser vid hamnen. 
Båten följer utefter strandkanten med alla hotell och solstolar. Det är fortfarande många 
som solar och badar. Stolarna ligger tätt och närliggande granne är bara en halvmeter bort. 
Ser inte så inbjudande ut. Strandremsan är inte så bred heller. På färden ser vi också ett par 
halvfärdiga hotell som ser ut att ha stoppats, kanske beroende på överexploatering. 

Efter en halvtimmas färd är vi framme i Icmeler och hoppar i land mitt bland alla turistande 
badgäster. Här är stranden bredare men lika trångt mellan solstolarna. Vi fortsätter in mot 
något centrum för att se hur det ser ut. Enligt reseguiden skall Icmeler ha ett lugn till 
skillnad mot Marmaris. Svårt att se skillnaden. Här finns likadana affärer och samma typ av 
restauranger med den lilla skillnaden att man verkar vända sig till en mera engelsk publik. 
Numera kommer det många ryssar hit också. Det finns flera giantiska hotell som 
förmodligen lockar gäster med “All Inclusiv”. Det är en prägel av “genuin” charterturism över 
Icmeler. . Vad jag nu menar med det? 

Vi äter lunch på en resturang vid stranden och avslutar vistelsen med Dolmus bussen 
tillbaka till Marmaris. På tal om restauranger så “lider” många av dom med detta “All Inclusiv” 
Besöken på restauranger och barer har minskat i de centrala delarna av både Marmaris och 
Göcek/Fethiye enligt hörsägen. 

Inspirerade av utflykter i närområdet beslutar vi oss för att besöka Bodrum. För två år sedan 
försökte vi ta oss in i Marinan i Bodrum utan att lyckats. Nu skulle vi försöka igen nu från 
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landsidan. Via internet bokade vi ett hotell i de centrala delarna av staden för att ha 
promenadavstånd till det mesta. 

Resan började med Dolmus från Marinan till Busstationen i Marmaris. Här köpte vi 
biljetter för 25 TL/person för buss till Bodrum, en färd på ca 3 timmar. Vägen till Bodrum 
är inte fågelvägen, utan gör en lång omväg mot Mugla och sedan via Milas flygplats in 
till busstationen i Bodrums centrum. Sträckan blev ca 17 mil och hade ett 
bekvämlighetsstopp ungefär halvvägs vid en bensinstation. Bussen hade plats för 
25-30 passagerare och var nästan full vid avresan från Marmaris. De flesta försvann 
under färden. Många stopp blev det. 

Framme i Bodrum kunde vi “enkelt” hitta vårt hotell, Asmin hotel. Det låg lite inklämt 
mellan husen, i en trång gränd. Väl inne såg vi att bilderna från presentationen på 
internet stämde. Vi blev väl mottagna och fick ett rum med fransk balkong mot poolen. 
In med ryggsäckarna och iväg ut för att hitta ett lunchställe. Det kurrade i magen. Inne 
i den gamla stadsdelen delade vi på en Kebabtallrik. Man får nästan alltid så mycket 
mat att det räcker med att dela på en portion. Vi tog en promenad i bazarområdet och 
hamnen. Återvände sedan till hotellet för att stärka oss inför kvällens övningar. Ett glas 
gott vin på hamnpromenaden piggade upp inför middagen. 

En god frukost, nästa dag, gav krafter till ett besök på Bodums berömda slott, Sankt 
Peters fästning. Den påbörjades i början av 1400-talet av Johanniterriddarna. 1523 
erövrade ottomanerna Rhodos och även Bodrum. Riddarna gavs sig av till Malta och 
fortsatte sin verksamhet. I dag är det ett fint marinarkeologiskt museum, väl värt ett 
besök. Det som drog vårt (mitt) intresse var resterna av ett bronsåldersskepp. Troligen 
var besättningen från det gamla Fenicien. Skeppet hade förlist under en storm vid Ulu 
Burun sydost om Kas. Vi seglade förbi där förra året.  

Vi fick även se det berömda “Glaskeppet” som är från bysantinsk tid ca 1000 AC. Det 
visades mycket Amphoror från olika delar av östra Medelhavet, hur dom tillverkades 
och dess användningsområden. I övrigt var fästningen imponerande med sina många 
torn uppkallade efter olika länder.  

Bodrum upplevde vi som en “vit” stad. Kändes lite grekisk kanske på grund av sitt läge 
strax intill grekiska ön Kos. Det var ganska mycket turister i omlopp men marinan hade 
mängder av Guletter som låg och väntade på gäster.  

Efter ännu en god frukost gick vi ner till hamnen för att ta färjan över mot Datcha. Det 
blev en skön havstur på några timmar innan vi nådde hamnen på andra sidan. Här 
väntade en liten buss som tog oss in till Datcha. Vi åt en god lunch i hamnen och tänkte 
tillbaka på förra året när vi låg här med Mats o Lena några sköna dagar. Sedan var det 
bara bussturen tillbaka till Marmaris som väntade. 

Färden mellan Datcha och Marmaris var vacker och varierande. Först åkte vi genom ett 2



platt landskap för att sedan komma upp i ett vackert bergslandskap med brant och kurvig 
väg. Vi hade ibland Gökova vikens och Datcha vikens vatten samtidigt utanför bussfönstret. 
Det var bara att njuta. Det är ca 8 mil mellan Datcha och Marmaris. Det tog ett par timmar 
innan vi var tillbaka på busstationen i Marmaris. Vi hade gjort  en trevlig rundresan med 
många fina synintryck. Åka buss i Turkiet är billigt och bra.  

Dolmus tillbaka till centrum för att vänta på marinans färja tillbaka till Prima Donna. Färjan 
går fram och tillbaka två gånger per dag. Känns skönare än att sitta i en buss när det är 
varmt.

Just nu har vi nästan gjort färdigt allt och väntar på att Prima Donna skall bli upptagen på 
land för täckning. Väskorna är snart packade och vi kan flytta över till ett bokat rum för sista 
natten, innan taxin hämtar oss för färd till Dalaman och flyget till Stockholm.  

Med fortfarande varma hälsningar från 
Prima Donna / Lisbeth o Hans  



3En Selfie på toalettenxt
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Taxibåt till Icmeler och alla soldyrkare 



Vi går på bussen till Bodrum på busstationen 
i Marmaris. Det är lite av marknad när 
gubbarna kring bussen hela tiden ropar ut 
destinationen till alla som går förbi. Det är 
lite trångt i bussen för sätena håller inte 
“normal” storlek. 





Efter lite letande hittar vi in i gränden där 
vårt hotell ligger. Rummet var bekvämt med 
allt som behövs för några dagars vistelse. 
Det var bara kuddarna som behövdes bytas 
ut. Turkrna gillar tydligen att halvsitta när 
dom sover. 
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     Vårt hotell med poolbar och hamnen med alla Guletter 



7
     Sankt Peters fästning med sina fem torn 



8
     Den gamla Moskén och ett av tornrummen på fästningen 
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     Ett östromerskt handelsskepp och resterna av “Glasskeppet” 



Gamla Amphoror såsom de packades 
ombord på skeppen. 






En stilla väntan på behandling i ett gammalt 
Haman

10



En stackars medmänniska blir illa 
behandlad någonstans i de djupa 
källarvalven under fästningen. 




En del av de guldföremål som grävdes 
fram från Ulu-Burun skeppet. Av själva 
skeppet finns inte mycket kvar. 
Utställningen visade bara hur det hade 
sett ut på botten när de första  dykarna 
kom ner. 
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12
     Solig färjetur mellan Bodrum och Datcha.  



Färjan kommer in mot hamnen, där bussen 
väntar för sista biten in till Datcha. Här håller 
man på att bygga en marina. Det kan 
behövas med ett stopp på vägen runt 
Datcha halvön. Här ligger ofta Meltemin på 
rejält och rundningen av Knidos klippan kan 
vara besvärlig. 


Det är alltid gott med en köttbullsmörgås 
och en kall öl i väntan på bussen tillbaka till 
Marmaris.
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