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Marmaris den 24 maj 

Hej på Er Alla 
Nu har vi börjat en ny segelsäsong i Medelhavet. Vi kom ner med flyg den 21 april efter 
en “nattflygning” från Köpenhavn. Det blev lite långtråkigt att sitta på Kastrup i 5 
timmar. Planet lyft inte förrän 01.50. Vi landade i Dalaman vid 10-tiden. 

Prima Donna mådde som vanligt bra under sin vintertäckning. Vi har haft hjälp med 
övervakning av henne under bortavaron. En hel del arbeten låg framför oss men vi har 
lejt bort bottenmålning och polering av skrovet. Detta var färdigt när vi kom ner. 
Motor och segel har fått översyn, så nu ligger hon i vattnet i skick som ny.   

Vädret har varit lite fram och tillbaka med sol, regn och lite åska. Men nu känns det som 
sommaren har tagit överhanden. Temperaturen ligger mellan 25-30 grader under 
dagarna och solen är generös. 

Just nu försöker vi få förlängt tillstånd, “Residence Permit”, för att kunna stanna i Turkiet 
längre än 90 dagar. Tyvärr har myndigheterna ändrat reglerna för detta från den 10 
april i år. I skrivande stund vet vi inte hur det skall gå. Regler som skapas från Ankara 
har ännu inte fått någon förklaring för  dom som skall behandla ansökningar och vad 
som skall finnas med. Går inte detta får vi sticka till Grekland ett par månader för att 
återvända i september och ta upp båten. Vi måste i så fall spara dagar på vårt 
90-dagars turist-Visa för detta. 

Om några dagar skall vi åka på en resa till det bortre av Turkiet, Östra Anatolien, med 
flyg och buss. Det skall bli spännande. Resan går långt från dom vanliga turiststråken. 
Färden tar 8 dagar. Vi är tillbaka i marinan den 3 juni.  Mer om detta blir det i nästa 
resebrev.

Det har varit skönt att leva lite marina-liv under den gångna månaden. Man hittar alltid 
saker som måste åtgärdas på båten. Vi åker med jämna mellanrum in till Marmaris för 
att shoppa loss. Det går tätt med dolmus-bussar in till stan. Det är inte så varmt ännu så 
bussfärden är ganska behaglig. 

Vi har hunnit med en bilfärd till Dalyan, en stad som ligger vid floden med samma 
namn. Dalyan är ett populärt turistmål. Floden bildar ett delta vid havet där det finns 
mycket sköldpaddor. Man får åka flodbåt genom vassdeltat förbi den antika staden 
Caunus upp till själva staden Dalyan.  

Vi har promenerat upp till en grotta som ligger ute på havlön Nimara, alldeles vid 
marinan. Det blev en rejäl promenad i uppförslut till det 350 meter höga berget, på en 
dammig grusväg med fin utsikt över Marmarisbukten.  
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Efter en vecka på land var vi klara för sjösättning. Vår vän Hasim har gjort 
ett jättefint arbete med båten. Prima Donna glänser som när när hon var 
ny. Hasim har använt en 3 lagers behandling, utan rubbing, på skrov och 
överbyggnad.  

Det blev lite krångligt att få ut PD från sitt vinterläge. Fören var instucken 
mellan två båtar och bakom stog det en annan båt tätt. Det gick till slut. 
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Varje vår har marinan anordnat en föräljning av båtprylar som inte längre 
behövs i våra båtar. Vi ställde i år upp med lite av varje från PDs 
innandömmen. Snart var det bara en damsugare kvar i vårt lager. Den 
köptes till slut av en Dansk. Vi hade en liten solpanel med oss,  men den 
gick innan vi kom fram till försäljningsplatsen. Många turkar är sugna på 
att köpa billiga verktyg och andra prylar från båtarna. Efteråt belönades 
vi med lite grillmat och gott Efes-öl. 
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Det är inte alltid som solen skiner över Medelhavet. Ett åskväder var i antågande. 
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Lunchstopp i Dalyan. Restaurangen hade 
en frestande bar, men vi nöjde oss med en 
god nypressad apelsinjuice till pizzan. 
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Hamnen i Dalyan. Hit kommer alla turbåtar efter färden uppför 
Dalyan-floden. Resenärerna får några timmar på sig att se staden och äta 
något gott. Det verkade vara mest engelsmän vid den här tiden på året.  

På sluttningarna ovanför floden kan man se Lykiska klippgravar. Förra 
året såg vi dessa gravar på flera ställen utefter sydkusten. 
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Sköldpaddan står som symbol för staden Dalyan. Vid vårt besök var det 
marknadsdag, med sedvanligt utbud för en turkisk marknad.  

Vi åkte bil med Rolf och “Maggan”. Rolf hade någon dag innan beställt en 
skinnkavaj. Den blev uppsydd efter hans mått av en skicklig hantverkare.  
Han satt ute på gatan och sydde på en gammal fin symaskin.  Det 
verkade vara fin kvalite på skinn och arbete. 

Fototext
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Usikt mot Yat Marina från vägen till grottan på halvön Nimara 

Det finns många fina vikar på Nimara 
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Trappan ner till grottan “Cave of Nimara” 

Botten av grottan. Här nere var det svalt och skönt 
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