Zlata kletka
turškega
turizma
Pogled skozi okno »zlate kletke«, od koder je zgolj nekaj kilometrov oddaljen že
grški otok Kos.

S

vetovna organizacija
novinarjev in piscev s
podroèja turizma (FIJET) je
imela letos svoj redni letni
kongres v Turèiji. V deeli prijetnih
in prijaznih ljudi. Nekaj dni se je
delavno preivelo v Istanbulu,
pozneje e nekaj dni malo bolj
sproèeno v obmorskem Bodrumu.

Modra mošeja (Mošeja sultana Ahmeda) je edina mošeja v
Turčiji, ki ima šest minaretov. Legenda govori, da so bili
arhitekti postavljeni pred težko nalogo (Sultan Ahmed I. v
17. stoletju), da »oblečejo« mošejo v zlato obleko. Besedna
igra jim je omogočila, da so ukaz razumeli kot postavitev
šestih minaretov. Mogočni naročnik je bil z opravljenim
delom zadovoljen.

Hrib nad Ephesusom: Na tisoče votivnih sporočil s
prošnjami in zahvalami pred hišo Device Marije (tako kot
pri nas na Brezjah). Priprošnje izrekajo ljudje vseh
veroizpovedi. Legenda pravi, da je Jezusova mati tu dolga
leta živela v vsej svoji skromnosti.

Istanbul je prav gotovo mesto, ki zna
navduiti. Mesto je polno zgodovine in
mogoènih zgradb. Kraj odliène
kulinarike in spretnega trgovanja. V
vsakem primeru turista,
obremenjenega s predsodki, navdui s
svojo èistoèo in urejenim ivljenjem
evropskega stila. Vsekakor èlovek dobi
vtis, da je ivljenje kar precej drago. Na
znamenitem velikem Bazarju se seveda
mora »glihati«. Nekako na 40 odstotkov
prvotne cene se sklepajo kupèije, ko sta
tako kupec kot prodajalec zadovoljna s
kupèijo.

Slovenska
delegacija
turističnih
novinarjev je
še dve leti po
izvedbi 50.
jubilejnega
kongresa leta
2008
prejemala
čestitke od
številnih
kolegov z
vsega sveta za
»najboljši FIJET
kongres vseh
časov«.
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Obmorski Bodrum nudi bogato
navtièno in hotelsko ponudbo. Pri
hotelski ponudbi Turki slovijo zlasti s
ponudbo »all inclusive«. Zlata kletka
pravijo takemu preivljanju dopusta, ko
ima znotraj bogatega hotelskega
kompleksa vse »brezplaèno«. Bazene,
savne, hrano, prigrizke, pijaèe Mladi
animatorji vsak veèer skrbijo za
»zabavo«, ki je prej ko slej
industrijskega tipa. Pa vseeno, na ogled
postavijo tudi kako domaèo orientalsko
plesalko, da poene kri po ilah
navelièanim evropskim turistom
n Besedilo in slike:
Rastislav Rastko Tepina

Da je tudi tukaj zibelka svetovne
umetnosti, dokazujejo teatralni kipi na
bodrumskem gradu.

Dolga vrsta turistov se ves čas »vali« bosih nog iz te
prekrasne mošeje. Opozorilom, naj obiskovalci ne delajo
zastoja na glavnem stopnišču, ne prisluhne kaj dosti njih.

Marmorni Ephesus (Efes), Kusadasi, najlepše in najbolj
ohranjeno mesto antičnih Grkov ter Rimljanov v
Sredozemlju. Nekako najbolj navduši mogočen amfiteater
za 25.000 obiskovalcev.

Saint Sophia (Hagia Sophia):
kakor se na Blejskem otoku za
izpolnitev želje pozvoni z
zvončkom želja, se tukaj
uresniči vsaka želja, če uspeš
obrniti palec za 360 stopinj. V
vsej njeni bogati zgodovini (v 6.
stoletju zgrajena kot cerkev,
Sultan Mehmed II. ji je v 15.
stoletju dodal štiri minarete in
jo spremenil v mošejo; od leta
1935 pa je ta mogočna zgradba
odprta za obiskovalce kot
muzej) ni to uspelo še
nobenemu obiskovalcu.
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