
Hej alla 

I det förra brevet skrev vi om våra besök på “alla” restaurangbryggorna i de 
stora vikarna väster om Marmaris. Gracilia och Prima Donna “seglade” sedan 
österut mot Göcek och den stor Fethiyebukten. Där tänkte vi traditionsenligt 
fira midsommar i någon trevlig vik. 

Första stopp blev Ciftlik strax väster om Marmaris. Även här bjöds det på 
brygga med resturang. Vi hade legat här en “rullande natt”  förra hösten. Det 
finns ett stort “All inclusive” hotell här, som nu var alldeles öde. Bara en 
ensam och uttråkad vakt hindrade oss från att gå in på det öde området. 
Tänk vad fort det kan gå med förändringar. Det sades vara ryskägt med en 
massa ryska turister. 

Det blev en natt i Ciftlik. Vi fortsatte mot Egencik och hade, för en gångs 
skull, en skön undanvindssegling österut. Vi kom till My Marina med den 
tilltagande eftermiddagsbrisen. Det blev en knölig tilläggning med vinden 
som låg på mot kajen.  Det fanns inget skydd för vågorna. Prima Donna 
gungade rejält i vågorna. Marinan är ingen höjdare och ganska “ödslig” i sin 
framtoning. Resturangbesök var obligatoriskt om vi inte skulle betala en dyr 
hamnvgift. Maten var heller ingen större upplevelse och var dyr jämfört med 
tidigare.

Tidigt uppbrott nästa morgon för färd ner mot Göcekområdet och Capi 
Creek. Här träffade vi båten Nirvana med Rolf och Margareta. Capi Creek är 
en lugn och skyddad vik att ligga i. Restaurangbesök blev det även denna 
kväll. Rolf lyckades övertala betjäningen att ge oss en Raki “On the house” 
efter maten.  

Tersane Creek blev nästa stopp. Härinne var vattnet kristallklart och 
inbjudande för bad från båten. Omgivningarna var intressanta med 
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ruiner från en byzantinsk bosättning. Restaurangen hade ingen skriven menu. Vi fick 
beställa efter en muntlig redogörelse av vad som fanns att tillgå.  

Mat o “vatten” började bli bristvara. Vi fortsatte därför upp till staden Göcek och hamnade på 
Skopea Marina. Nirvana, som hade gått före, gick till Club Marina som ligger mer skyddad i 
viken väster om Skopea. De ville ligga kvar där så vi tog en liten “Ångbåt” över till dom lite 
senare. Som vanligt, i Skopea Marina, gungade det rejält och rykte i förtöjningarna när alla 
guletter kom in på kvällen. Man lär sig aldrig. Vi stannade några dagar i Göcek. Mats tipsade 
om en  bra och hyfsat billig resturang ena kvällen. Den andra kvällen “tipsade” vi om Kebab 
Hospital, en restaurang med goda “Wraps” som vi varit på förra hösten. 

Med fyllda förråd gick vi ner till Boynuz Buku och testade en ny resturangbrygga. Många har 
det blivit. Ni kanske undrar om köket är nerlagt på Prima Donna. Vi kan meddela att det kom 
igång lite senare när vi blivit ensamma. I Boynuz Buku är det lite “Marsh land” med massor av 
mygg. Resturangägaren delade ut flaskor med myggmedel till gästerna eller sprutade ut 
något giftigt omkring gästerna.  

Nu var vi framme vid dagen för midsommarfirandet. Vi flyttade till Tomb Bay för att göra 
stämmningen lite mera spännande. Det blev en trevlig och glad midsommarfest i Prima 
Donna med traditionell mat (Sill m.m.), visor och glada skratt. Det enda som saknades var 
jordgubbar, men dessa hade vi ätit upp redan i april. Festen tog på krafterna så vi stannade 
en dag till i Tomb Bay. Det var fina badmöjligheter från båten. Vattnet var klart. Vi låg nästan 
ensamma vid bryggan och kände oss manade att prova restaurangköket på kvällen. 

Dagen efter lämnade Nirvana oss för att gå tillbaka till Marmaris och färd hem till Sverige. 
Gracilia o Prima Donna gick ner till Capi Creek innan hoppet över till Fethiye. Vad gjorde vi i 
Capi Creek? Jo vi badade och åt på resturangen. Viken blev full av båtar fram på kvällen. 

Tidigt nästa morgon gick vi med motor över en stilla vik till Fethiye och Ece Marina. Vi hade 
tänkt att tanka diesel och tömma septitanken. De är noga med hur man hantera sitt “avfall” 
här. Vi har ett blått kort som registrerar varje tömning av septitanken. Nu visade det sig att 
pumpen för detta var trasig och skulle repareras till nästa dag. Vi fick några “dåliga” platser 
längst ut på den skyddande pontonen. Långt att gå till toaletter, dusch eller fast land. På 
kvällen blev det ett kort besök i staden Fethyie och en god restaurang som serverade turkisk 
pizza “Pide” som specialitet.  

Nästa dag hörde vi oss för hur tillståndet för toapumpen var. Inte klar, men imorgon blir den 
lagad. Då vi låg dåligt till sökte vi plats på den närliggande “Yacht Classic Hotel” som vi fått 
tips om. Lisbeth o Lena promenerade bort till hotellet och frågade om plats. Jodå vi var 
välkomna. Bryggan användes också som bas för charterbåtar.  

Vi flyttade oss, men fick ligga på en liten pontonbrygga vid sidan om. Det var precis så att 
djupet räckte till. Gracilia stötte i botten på vägen in. På bryggan fanns det både el och 
vatten och mooringlina. Det kostade 40 TL att ligga här och betalades när vi åt på 
restaurangen på kvällen. Vi fick några härliga dagar vid någon av poolerna ihop med andra 
hotel- och chartergäster. Toaletter och duschar var av högsta klass. Det är skönt några 



dagar att leva detta “lyxliv” kring en pool, men vi längtade ut på havet och 
salta bad. Badtemperaturen började nu närma sig 26-27 grader i vikarna. 

Från Fethiye skulle nu Gracilia återvända till Marmaris för att förbereda 
besättningsbyte och Lena o Mats sin egen hemfärd till Sverige för en månad. 
Prima Donna vände västerut igen för några dagar i Deep Bay och förnyelse 
av förråden i Göcek.  

Nu skulle vi vända stäven österut och gå bort mot Finike eller Kemer innan vi 
vände för gott mot väster igen.  Vi såg fram emot denna etapp. Vi skulle följa 
den Lykiska kusten med alla dess gamla antika städer. Vi kanske skulle få 
besöka den “riktiga” tomten också. Hur det gick skall vi berätta om i ett annat 
resebrev.

Soliga och ännu varmare hälsningar från Prima Donna /Lisbeth o Hans 




Vi gick från Serce Limani (förra brevet) till, 

0   Ciftlik 
1   Egencik,  “My Marina” 
2   Capi Creek 
3   Tersane Creek 
4   Göcek,  “Skopea Marina” 
5   Boynuz Buku 
6   Tomb Bay 
7   Fethiye,  “Yacht Classic Hotel” 







Övre bilden: Mehmets restaurangbrygga i Ciftlik 
Undre bilden: På väg mot Egencik.  
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Resterna av ett båtvarv 

     Egencik “My Marina” 



 

       Capi Creek 



    Tersane Creek 



     Göcek  Club Marina 



Det är skönt med lite poolbad ibland 

 Göcek  Skopea Marina 



Beachen vid D-Marin 

    Göcek 



Ovanligt att alla är med på bild 

 Boynuz Buku 



     Tomb bay 



Alla kom inte med på bilden, men de resterande två sitter fortfarande med ovan 
bordet om någon undrar 

     Midsommarfirande i Tomb Bay 



Skeppshunden Målle, “man kan inte klaga på det här 
midsommarfirandet”



     Lyxliv i Fethyie “Yacht Classic hotel” 



     Allt för en sliten seglare 


