
Hej alla 

Det här brevet har vi skrivit på kammaren hemma i Sverige. Under den 
mesta värmen har vi passat på att åka hem ett tag. Men lugn vi återvänder i 
början av september till Prima Donna som ligger tryggt vid brygga i Yat 
Marina, vår nuvarande bas. 

Från Fethiye gick vi till Deep Bay och våra favoritbojar, för några dagars bad 
och bokläsande. Därefter gick vi upp till Göcek för att fylla på förråden. Nästa 
stopp blev Karakören som ligger ca 15 Nm mot sydost. Det var lugnt väder. 
Motorn fick arbeta, som vanligt. Karakören är en bra vik som ger hyfsat 
skydd. Kan rulla en del om vinden är sydlig. Man kan få hjälp med en boj om 
vi äter på restaurangen. Vi ankrade istället. Under eftermiddagen kom och 
gick turbåtar med badgäster och discomusik. Kvällen och natten var lugn. 

Tidig väckning nästa morgon. Målet var Kas och vi ville komma fram under 
tidig eftermiddag. Dessutom skulle vi passera “de sju kapen” som kan vara 
besvärliga när vädret är dåligt. Vi hade fortsatt fint väder. Det blev tyvärr 
motorgång igen. Försök med att segla efter lunch misslyckades. Den lilla 
vind som uppenbarat sig försvann snabbt. 

Vi kom fram till Kas och gick in i den “riktiga” hamnen, där det var snålt med 
plats för vanliga båtar. Överallt låg det guletter och trippbåtar. Eget ankare 
fick användas. Vi blev hjälpta in på plats av en trevlig restaurangägare. Han 
kom ihåg våra namn, som han senare använde var vi än träffade honom. På 
morgonen slängde han in nybakat bröd i sittbrunnen. Han kunde hjälpa till 
med det mesta. Vi besökte hans restaurang “Smileys” den andra kvällen. Kas 
är en trevlig stad som charmade oss. En dag i veckan var det en genuin 
marknad med mycket gönsaker och lokala produkter.  

Från Kas bokade vi in oss på “Jeep Safari. Viskulle få se två antika städer, 
Patara och Xanthos och en spännande “Canyon” vid Saklikent.  Dessutom 
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få se Patara Bech från land. Vi passerade här en bra bit utanför. Patara Beach är den näst 
längsta stranden i Turkiet ca 20 km lång med böljande sanddynor och en lätt surf vid lugnt 
väder.  

Tillsamman med ett tiotal andra ungdomar tog vi plats i jeepen och körde västerut förbi 
Kalkan och till Patara. Det blev inget bad för våran del, men väl en liten promenad med 
fötterna i strandkanten. På Patara Beach lägger sköldpaddor sina ägg, som då är avstängd 
under kvälls- och nattetid. Vi var tidiga och hade lite folk att trängas med. Därefter körde vi 
upp mot det antika Patara som låg alldeles innanför sanddynorna. Det blev inget “kliva av” 
utan bara en kort guidning om stadens historia. Den ingick i det “Lykiska förbundet” som var 
en sammanslutning av ett 20-tal städer utefter kuststräckan mellan Fethiye och Alanya 
under antiken. Patara var en av de ledande städerna i förbundet. 

Färden fortsatte mot antika Xanthos som var huvudstad och centrum för handel i Lykien. 
Här fick vi “kliva av” och ströva omkring bland lämningarna. Det finns fina rester av en 
romersk amfiteater. Man kunde hitta exempel på ståtliga pelarsarkofager och ordinära 
lykiska gravar. Det fanns också rester från en stor byzantinsk kyrka. Delar av antika Xanthos 
ligger uppe på en kulle med fin utsikt över floden Xanthe och de bördiga omgivningarna. 

Upp i Jeepen igen för färd mot Saklikent och dess Canyon. Det var bokat lunch som intogs 
liggande, alternativt sittande på kuddar utefter vattnet . Inte så bekvämt men gott med mat. 
Sedan blev det hjälm på och promenad längs den långa bergsfåran. där det kalla vattnet i 
bland strömmade rejält. På sina ställen var botten stenig och man fick känna sig för var 
fötterna placerades. En fantastiskt vacker och spännande plats. Platsen kan bara besökas 
under sommarhalvåret efter att smältvattnet från bergen avtagit. De som ville kunde åka 
badring ner utefter floden någon kilometer eller kroppssurfa nått hundratal meter i 
forsande vatten. Detta överlämnades till de yngre deltagarna. Som grädde på moset kunde 
man bada lerbad och skölja sig i flodens kalla vatten. Det ville vi inte heller trots att det 
utlovades föryngring. 

På hemvägen stannade vi till på Kaputas Beach för bad. Det är en härlig strand som ligger på 
stora vägen efter Kalkan mot Kas. För att ta sig ner är det åtskilliga trappsteg att besegra 
innan man når stranden. Vi kom tillbaka till Kas vid 8-tiden på kvällen. Det var skönt att 
komma “hem” enades vi om.  

Nästa seglingsetapp blev till staden Finike som ligger ca 40 Nm mot öster förbi Kekova 
Road. Vi var intresserade av marinan och staden som vi hört mycket positivt om. Det skall 
vara en bra hamn när man vill bo kvar över vintern. Staden är inte så turistisk och fungerar 
bra även när bad- och solsäsongen är över. Vi tyckte att marinan var ok och trivsam. Priset 
för en årsplats var ungefär som “vårt” Yat Marin. Första känslan av själva staden var så där, 
men blev bättre allt eftersom. Det vi kunde märka var att bl.a. matpriser och priset för besök 
på restaurang var lägre än i de stora turistområdena. Det blev tre trevliga dagar ihop med 
andra svenska besättningar. De skulle ha sina båtar i Finike under kommande vinter. 

En av dagarna tog vi lokala bussen till staden Demre för att hälsa på “tomten” och det antika 
Myra. Tomten eller Sankt Nikolaus, var ärkebiskop i Myra. Det finns rester av en bysantinsk 
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ryska pilgrimmer. Det kom busslast efter busslast med ryssar som fyllde 
kyrkan med besökare. Nikolaus blev helgonförklarad för sin stora 
givmildhet, framförallt mot barn. Han har därför blivit förebilden för “Santa 
Claus” vår moderna tomte. 

Från kyrkan tog vi en taxi till det antika Myra med dess berömda klippgravar 
och en välbevarad romersk teater. Det mesta av Myra ligger troligen kvar 
under nuvarande marknivån.  Det finns kvar en hel del fina teaterskulpturer. 

Vi vände åter västerut. Längre än så här hade vi bestämt att inte gå. Nu 
skulle vi ta oss an Kekova Road som passerades tidigare. Detta är ett område 
som vi gillar med många fina ankringsplatser och vackra miljöer. Avsaknad 
av “havets vågor” gör att det är bekvämt att segla här. Längst in ligger 
Ucgaiz, en liten stad med hyfsad marina. Vi fick kontakt med en fiskare som 
tog oss med ut till den “sjunkna staden” och till Kaleköy med sitt gamla slott 
på berget ovanför alla restauranger. Det blev lyckat då vi kunde komma 
mycket nära strandkanten vid den sjunkna staden och fick lugnt vatten med 
bra sikt.  

Vi gjorde också en fotvandring till en annan antik plats, Aperlai. Vi vandrade 
på delar av den “lykiska leden” som är en 50 mil lång vandringsled från 
Fethiye till Antalya. Den är utnämnd till en av de tio bästa vandringslederna i 
världen.

Vi fortsatte till den grekiska ön Kastellorizon. Det blev byte av gästflagga 
innan ankring i Mandrakiviken. Trevligt återseende då vi var här 1995 och 
besökte samma restaurang. Det blåste upp när vi skulle tillbaka till båten. 

Dagen efter gick vi åter mot Karakören och sedan vidare till Deep Bay. Vi låg 
några dagar på boj och gottade oss innan färden slutade i Marmaris, där 
Prima Donna nu ligger och väntar på oss för vidare färd i höst. 


                Soliga och varma hälsningar från Prima Donna /Lisbeth o Hans 

3



Vi gick från “Yacht Classic Hotel” i Fethiye 
(förra brevet) till, 

1   Göcek 
2   Karakören 
3   Kas 
4   Finike 
5   Kekova Road Gökkaya Limani 
6   Kekova Road Ucgaiz 
7   Kekova Road Lykian Way mot Aperlai 
8   Kastellorizon 
9   Gemilar Adalasi 
10 Deep Bay 

Jeep Safari från Finike (4), 
Blå      Patara 
Grön  Xanthos   
Röd    Saklikent 


Detalj på Kekova Road 
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Övre bilden: Göcek, även de stora trasslar in sig i mooringlinan. 
Undre bilden: Karakören, en fin vik för ankring med många turbåtar under dagen 


     Brev 5 Bildarkiv 
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Kas är en charmig stad 

Marknadsdags Vackra mattor med “modernt” mönster 

     Kas 
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Kaputas Beach, mellan Kas och Kalkan. Stranden nås genom en brant trappa 

Patara Beach, den näst längsta sandstranden i Turkiet. Strax innanför stranden 
ligger resterna av det antika Patara 

    Jeep Safari  
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Xanthos var den största staden i det lykiska riket. Bilden ovan visar en amfiteater som 
skiljer sig från den “vanliga” teatern med den höga muren mot “scenen”. En amfiteater 
användes bl.a. för gladiatorspel. 



   Jeep Safari: Xanthos 
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50 km från Fethiye ligger denna canyon. Den 
är en av de djupaste i världen och kan bara 
besökas under sommarhalvåret. Ca 4 km av 
dess längd på 18 km går att ta sig fram på. 
Det är smältvatten från Taurusbergen som 
rinner här. Vattnet är ganska kallt även när vi 
var där. 

     Jeep Safari: Saklikent Canyon 
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Marinan i Finike 

  Finike 
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Några stadsbilder. Det finns inte mycket turister här. Många övervintrar med sina 
båtar i marinan.  

    Finike 
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   Finike 
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Nikolaus var ärkebiskop i det 
gamla Myra på 300-talet. 
Han blev helgonförklarad 
bl.a. annat för sin givmildhet 
och har blivit en viktig 
person inom den ortodoxa 
kyrkan speciellt den ryska. 
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       St Nikolauskyrkan i Demre 



St Nikolaus som beskyddare av barnen 
och sedermera förebilden för vår tomte 

I affärerna kring kyrkan hittar man olika 
anspelningar på “jultomten” 

    Demre 
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Strax utanför Demre ligger rester av den 
antika staden Myra. Myra ingick i det lykiska 
förbundet tillsammans med Patara, Xanthos 
och 21 andra städer längs Turkiets sydkust. 
Staden låg nästan vid havet under antiken. I 
dag ser man inga spår av detta. Större delen 
av Myra ligger fortfarande under nuvarande 
marknivån, det är bara den stora romerska 
teatern som har blivit utgrävd.  

Myra är berömt för sina vackra klippgravar. 

Teatern är en imponerande byggnad. Den är 
väl bevarad och man kan idag få en känsla 
av hur den såg ut under antiken. Man har 
nytillverkat stenblock för att visa med vilken 
precision som stenarna var huggna och hur 
väl allt passade ihop. 
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  Antika Myra 



  Antika Myra 
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Vår kapten och guide med hustru 

Ibland hamnar de antika lämningarna lite i 
skymundan för modernare prylar 
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Båttur till “den sjunkna staden” och Kaleköy 



Kaleköy med det fina bysantinska slottet på toppen 

Skönt att åka runt med annan kapten ibland 

     Kaleköy 
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Marinan i Ucgaiz 

Fin ankringsvik längst västerut  i det stora innanhavet. Härifrån startar man 
vandringen till Aperlai 

     Kekova Road 
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Raststuga på den Lykiska leden. Så ser en markering ut på Lykiska leden, 
en vandringsled från Fethiye till Antalya 

En ensam vandrare 
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    Fotvandring till antika Aperlai 



Dags att byta gästflagga 

Borgen i kvällsljus, sett från Mandraki viken där vi ankrade 

     Kastellorizon 
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Små nyfikna krabater vi träffade på under vandring upp till borgen vid Kaleköy 
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Till sist 


