
Hej alla 
Det har gått en månad sedan vi skickade ett resebrev. Vi lämnade 
Marmaris ihop med en annan svensk båt, Gracilia från Stockholm med 
Lena, Mats och Målle. Sedan dess har vi “seglat” ihop tills för någon 
vecka sedan. De lämnade oss i Fethiye för att gå tillbaka till Marmaris.  

Vi satte kurs västerut för att utforska vikarna kring Bozburun och 
Datchahalvön. Det blev en färd till de flesta restaurangbryggorna i 
området. Det finns inte många öar så det är mer eller mindre skyddade 
vikar som gäller. Vädret har varit jättebra med några blåsiga dagar. I 
Selimiye fick vi hårda vindar en dag men låg ganska skyddade.  

På nästa sida finns det två “sjökort” som visar våra irrfärder. Den lilla 
bilden nederst är en förstorning av området kring Bozburun. Strecken 
är inte vårt spår utan raka vägen mellan de olika platserna vi stannade 
på. Det kan bli så ibland när man glömmer att lägga in ett spår i kortet 
på Ipaden. Annars fungerar Ipaden alldeles utmärkt som “plotter”. 

Vi startade från Marmaris den 25 maj med målet att att gå till Bozuk 
Buku längst ut på udden Karaburun. Det blev en gropig färd i motvind 
och kraftig motsjö. En seg och tråkig första tur. Framme i Bozuk Buku 
fick vi plats på en brygga nedanför citadellet Loryma. Den välbevarade 
fästningen är från antik grekisk tid. 

Nu följer en en rad av olika “bryggor” med resturanger så det blir på sin 
plats att göra en liten lista. Det blir lättare att följa med då. Vi rörde oss i 
ganska korta sträckor och startade tidigt för att hinna fram till nästa mål 
innan eskadrar dök upp. Många charterbåtar är det i omlopp. På många 
bryggor får man både el och vatten om man besöker restaurangen. Det 
finns mooringlinor så vi slipper att använda eget ankare. 
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0   Marmaris Yat Marina 
1   Bozuk Buku 
2   Sögut  
3   Bozburun 
4   Selimiye 
5   Keci Buku (Orhaniye) Iskel restaurang 
6   Dirsek 
7   Datca 
8   Palamut 
9   Knidos 
10 Ova Buku 
11 Keci Buku (Orhaniye) Ny brygga 
12 Sailors Paradise 
13 Serce Limani 





Morgonen efter Bokuz Boku hade vädret lugnat sig. Det blev en skön färd upp till 
Sögut Liman med en fin brygga och bra restaurang. Den låg öppen från söder men 
vindarna var måttligt västliga och avtog som “vanligt” på kvällen och natten. Sögut var 
en fin liten by med rester av ett märkligt båtvarv. Vi fick utnyttja ett hotells fina 
duschar och toaletter. 

Nästa dag blev det färd till Bozburun, som är en liten “stad” längst in i en djup vik. På 
vägen in finns det fina ankarvikar men vi hade ärenden att göra. Här finns en 
minaretutropare som sprider sitt budskap från tidig morgon till sen kväll. I hamnen 
fick vi betala lite hamnavgift. På kvällen fylldes den lilla hamnen av alla typer av båtar. 
Nu hade vi börjat bli vana vid restauranglivet och gick på lokal trots att vi inte 
behövde. Gasen räcker dessutom mycket längre. 

Vädret började bli lite ostabilare och det varnades fär kulingvindar kommande dagar. 
Vi gick därför till Selimiye som vi trodde kunde ge oss hyfsat skydd för den väntade 
sydliga till sydostliga vinden. Först skulle vi gå till en “känd” resturangbrygga Aurora 
men där var det fullbokat. Istället triksade vi in oss på den “komunala” bryggan 
mittemot. Här var det mera öppet för vinden men sjön skulle nog bli Ok. Vi blev kvar i 
två dagar och fick känna på vindar över 20 ms. Det blev sidvind och båten krängde 
kraftigt. Mooringlinan kändes lite osäker så jag fick lov att binda upp oss mot en stor 
katamaran.  

Efter storm kommer lugnet, så nästa dag gick vi över till Aurora och åt en god middag 
med ytterligare en svensk båt. Vindarna var fortsatt kraftiga så vi flyttade oss till en 
brygga längst in i Orhaniyeviken. Det blev en lite konstig tilläggning i den friska 
sidvinden. Här skulle vi behövt en bogpropeller. Restaurangen Iskele var hyfsad med 
traditionell turkisk mat, Meze och lite olika grillrätter på lamm, kyckling eller nötkött. 

Vi stannade en dag extra här och besökte ett fint vattenfall som låg ett par kilometer 
från Iskele. Vi betalade lite pengar för skjutsen dit. Det var skönt att göra det tidigt på 
morgonen när inga andra turister hade kommit. Det kändes som vi hade den vackra 
dalgången för oss själva. När vi gick tillbaka till den väntande bilen kom den första 
busslasten.

Efter detta gick vi, nästa dag, till Dirsek Buku som längst in har en stenkaj där man kan 
lägga till. Det ser grunt ut men vattnet är så klart så man lurar sig. Här fick det plats ett 
tiotal båtar. Restaurangen var liten och byggd i sten uppe i en sluttning. Maten var 
supergod och man fick välja sin “Meze” själv. På morgonen bakade en kvinna bröd i en 
vedeldad ugn som vi kunde köpa. Det var blåsigt så en del av båtarna som ankrat 
utanför fick ankra om eller byta plats. Vinden avtog och vi gav oss i väg mot Palamut. 
Ute på den stora fjorden Hisarönu Körfezi blåste det åter upp och vi fick ny känning av 
hård motvind och grov sjö. 



Kursen lades om mot Datca istället.Det var 
tillräckligt skumpigt men blev kortare färd. 
Väl inne i viken kring hamnen lugnade sig 
vinden och vi kunde smärtfritt lägga till vid 
stadskajen. Utanför finns det fina ställen att 
ankra i turkost vatten. Våra medseglare har 
en liten hund som behöver komma till 
grästuvorna på land. Det blir enklare för 
dom.  

Vi blev kvar i Datca i två dagar då det 
fortsatte att blåsa friska vindar bort mot 
Knidos som skulle bli nästa mål. Vi lagade 
mat på båten för första gången sedan vi 
lämnade Marmaris. Hemlagat är allt gott 
ändå.

Knidos ligger längst ute på spetsen av 
Datchahalvön och är en gammal antik 
hamn med ruinerna av en Dorisk stad. Den 
nuvarande hamnen ligger på insidan av 
udden med den eleganta fyren högt uppe 
vakande över rundningen.   

Inne i bassängen finns det som vanligt en 
restaurangbrygga. Den var av klass sämre 
och bestog av plastunnor och en kantig 
stålkonstruktion som gjorde allt för att 
skava på båtarna. Vi fick ligga långsides och 
utanpå varandra. Det fanns ändå el och 
vatten på bryggan. Restaurangen var inget 
vidare med lite tråkig personal. 

Knidos var en gång en välmående stad som 
ingick i det Doriska förbundet. Dess läge 
var utmärkt och man kunde driva lönande 
handel. Knidos var känt för två ting, statyn 
av Ahprodite och vetenskapsmannen 
Eudoxos. Statyn av Aphrodite skapades av 
Praxiteles 400 BC. 

Fyren på udden vid Knidos 



Han var en av dåtidens största grekiska skulptörer. Anledning till 
berömmelsen var att Aphrodites hade avbildats naken. Kanske var det 
den allra första nakna kvinnliga statyn i den då kända världen. Hon blev 
ett stort turistmål och många vallfärdade till Knidos för att beskåda 
henne. Statyn finns inte bevarad idag och men vet inte varför hon 
försvann. Däremot skapades det några kopior. Exodus var en astronom 
och matematiker som sägs vara grundaren av den grekiska geometrin. 
Knidos är väl värt ett besök med många fina antika lämningar. 

Vi fick inte ligga kvar nästa dag så gick vi till Ova Buku för att fira vår 
nationaldag. Här finns Oguns restaurang med mycket god mat och 
vänligt bemötande. Viken är hyfsat skyddad men dyning kan sätta in. 

Mot viken Orhaniye fick vi den första riktiga seglingen med fulla segel. 
Det gick undan på slutet i den friskande vinden. Det blev ytterligare en 
ny brygga med trevligt bemötande och god mat. Vi fick till och med en 
flaska vin att ta med till båten. Några lata dagar med sol och bad följde. 

Nästa vik blev “Sailors Paradise” som ligger strax innan Dirsek Buku. Här 
blev det många båtar som ville njuta av den goda maten och det fina 
badet.

Den 12 juni kom vi till Serce Limani. Vi skulle gå till “Kapten Nemos” 
brygga eller hans bojar. En eskader hann före oss. Vi ankrade istället 
med en lina iland. Vädret var lungt på kvällen och natten. Det var skönt 
att kunna bada från båten. 

Vi fortsatte sedan bort mot Göcekområdet för att fira midsommar. Mer 
om detta i nästa resebrev.  

Soliga och varma hälsningar från Prima Donna /Lisbeth o Hans 



Övre bilden: Gracilia kämpar i motvinden första dagen 
Undre bilden: Framme i Bozuk Buku 


     Brev 3 Bildarkiv 



Resterna av ett båtvarv 



     Sögut 



             Bozburun 





Restaurang Aurora Almänna bryggan 

    Selimiye 



“I morgon” blir det vatten i poolen 

     Orhaniye, resturang Iskels brygga 



 

Kan man bli mer turk? 

       Utflykt till ett vattenfall 



Den gamle mannen plockade kryddväxter hela dagen uppe i bergen och 
återvände på kvällen ner till restaurangen med sin skörd. 

     Dirsek 





Ett vackert solur  

    Datca 



Mattor till salu 

  Datca 



Den gamla antika hamnen 

     Knidos 



      Resterna av det antika Knidos 



“Gatan” ovanför hamnen. Vi åt en god pide (turkisk pizza) någon kilometer längre bort 

Palamut



Datormöte

    Ova Buku 



Lata dagar i Orhaniye 



     “Sailors Paradise” 



Det finns många leksaker för de stora  

Serce Liman 


