
Mε μια ματιά

Το Μπόντρουμ, η αρχαία Αλικαρνασσός, μία από τις πιο σημαντικές πόλεις της αρχαιότητας, αποτελεί κορυφαίο ταξιδιωτικό 
προορισμό. Εδώ γεννήθηκε ο Ηρόδοτος, ο πατέρας της Ιστορίας. Το λιμάνι του Μπόντρουμ, τα λευκά σπιτάκια που είναι 
χτισμένα αμφιθεατρικά, τα δεκάδες ιστιοπλοϊκά και ένα από τα πιο επιβλητικά Κάστρα θα σας κλέψουν την καρδιά!  Ένα 
μοναδικό πρόγραμμα διακοπών, με πτήσεις της Turkish Airlines μέσω Κωνσταντινούπολης, που άλλοτε ήταν απαγορευτικό λόγω 
των υψηλών τιμών, αλλά φέτος λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και μη προσέλευσης των Ρώσσων, αποτελεί ιδανική επιλογή.

Στον ελεύθερο χρόνο σας, επισκεφθείτε τους Ανεμόμυλους 
και το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο 13.000 θέσεων. Επισκεφθείτε 
το μοναδικό Κάστρο και περάστε χρόνο στο Μουσείο Ενάλιων 
Αρχαιοτήτων, όπου υπάρχει η μεγαλύτερη συλλογή αμφορέων 
στον κόσμο και εντυπωσιακά ναυάγια πλοίων. Μην 
παραλείψετε κανέναν από τους τέσσερις Πύργους του 
Κάστρου, το Γερμανικό, τον Αγγλικό, το Γαλλικό και τον
Gatineau, ο καθένας έχει κάτι μοναδικό να σας προσφέρει και 
καταπληκτική θέα. Αξίζει ακόμη να επισκεφθείτε το 
Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού. Λίγα ερείπια έχουν απομείνει 
να μαρτυρούν την ύπαρξη του Μαυσωλείου αλλά θα μπορείτε 
να καυχηθείτε ότι είδατε με τα μάτια σας ένα από τα Επτά 
Θαύματα του Κόσμου. Αν δεν είστε λάτρεις των αρχαιοτήτων, 
χυθείτε στα σοκάκια της πόλης, γνωρίστε την τοπική κουζίνα, 
πιείτε τούρκικο καφέ ή τσάι σε παραδοσιακά καφενεία, 
δοκιμάστε κεμπάπ και άλλους ανατολίτικους μεζέδες κι αν 
σας αρέσουν τα γλυκά, το καζάν ντιπί (Kazandibi-ο πάτος του 
καζανιού), ένα από τα πιο δημοφιλή γλυκά της Τουρκίας, θα 
σας ενθουσιάσει. Ένα τεράστιο παζάρι σας περιμένει αν 
αντέχετε το περπάτημα, την πολυβουία, και το παζάρεμα στην 
τιμή. Εκεί μπορείτε να βρείτε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, 
από σουβενίρ όλων των ειδών και είδη λαϊκής τέχνης ως 
ρούχα και τρόφιμα. Έντονες μυρωδιές και εικόνες στους 
πάγκους με τα μυρωδικά και τα μπαχαρικά. Δύσκολα θα 
αντισταθείτε να αγοράσετε κάτι αλλά προσέξτε τα ρούχα, 
καθώς τα περισσότερα είναι φτηνά αλλά όχι αυθεντικά. 
Πολλοί δέχονται και ευρώ και σχεδόν όλοι μιλούν ελληνικά 
και αγγλικά. Τέλος, δοκιμάστε ένα αυθεντικό ανατολίτικο 
χαμάμ για να χαλαρώσετε.
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STORY PLACE Το λιμάνι του Μπόντρουμ με τα πολυτελή σκάφη ή το Μαυσωλείο
της Αλικαρνασσού, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου,

αποτελεί ιδανική επιλογή για τις φωτογραφίες σας!
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