
Чудеса Туреччини

Всього місяць тому я вважала, що Туреччина для мене остаточно зійшла зі сцени як
об’єкт інтересу. І раптом виявилося, що країна “олінклюзіва” і базарів може бути не тільки
передбачуваною простачкою, але і надновою зіркою на туристичному небосхилі. І мої
“листи щастя” тому підтвердження. 

День перший. Сад віщих снів
Курорт Club Hotel Letoonia цілком займає півострів, звідки до Фетхіє ходить катер. Втім,
бігти стрімголов на екскурсію, ледь розпакувавши валізи, здатна лише особа вкрай
легковажна. Розсудлива мандрівниця затримається тут хоча б на день, половину якого
присвятить відпочинку в парку – вдалою інтерпретацією античних садів Гесперид. Вона
поставить біля квіткових заростей шезлонг і почне будувати плани на майбутнє. Про те,
як ховатися від сонця в кам’яній прохолоді лицарського замку, гортати путівник на
щаблях античного театру і розмірковувати, навіщо лікійці ховали своїх царів у скелях …
Не біда, якщо, витаючи в хмарах, благополучно засне. І побачить досить незвичайне
сновидіння. Знаючі люди рекомендують його запам’ятати. Фетхіє, колишній Телмессос,
був центром пророцтв і по частині віщого бізнесу конкурував з Дельфами.

День другий. Пляжний програма
Коли орда відпочиваючих кинеться осаджувати міські пам’ятки, рекомендую рухатися
проти течії і вибиратися на пляж. З дрібними полірованими камінчиками на пірсі посеред
моря або піщаний – на кожному з них потрібно відзначитися по черзі. І неодмінно
повечеряти в рибний ресторан біля самої кромки прибою. Увечері тут запалюють
смолоскипи і накривають столи. Вгамувавши голод, можна подумати і про вилазку в
місто. Втім, тримаю парі, що ви проміняєте культурну програму на програму краси. І
правильно поступите! Шкіра засяє після пілінгу в хаммаме, звільниться від зморшок після
пінного масажу, а голова – від виснажливої розумової жуйки після півгодинного
масляного релаксу. Можливо, це трохи остудить ваш ентузіазм, і замість вечірнього
коктейлю у Фетхіє ви віддасте перевагу трав’яному чаю.

День третій. Мертве море
Так, так, ви не помилилися: у Туреччині є аналог життєдайної води, пафосно іменоване
“подарунком Бога миру”. Третина затоки Олюденіз займає золотистий піщаний пляж,
оперізуючий замкнуте водоймище – турецьке Мертве море. У практично нерухомі гладі
“дзеркала світу” можна плескатися, скільки душі завгодно, вбираючи корисні морські
елементи і краєм ока спостерігаючи за парапланеристами. Затоку оточують високі скелі.
Наскільки води Мертвого моря славно над вами потрудилися, ви зрозумієте вже в готелі
Hilton Dalaman Resort & Spa. Охоплена приступом рухової активності, ви з нетерпінням
дочекаєтеся вечора. Розвиток подальших подій передбачити неважко. Можливо, ви
захочете відзначитися у всіх закладах вулиці барів: у віскі-барі, винному, барі раки,
устриць і шампанського … Або обмежитеся в spa-центрі маскою з ікри – єдиним у світі
делікатесом без калорій.
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День четвертий. Слідами Клеопатри
Круїзи – самий інтригуючий спосіб знайомства з Туреччиною та чудовий привід
повернути романтику в стосунки. Який же напрям воліють закохані пари? Їх “мекка” –
затока Гекова. Першим на треку буде острів Геліболу з унікальними підводними
печерами. Другим – пляж Інжекум. Уявіть субстанцію, що нагадує пудру найтоншого
помолу, і ви зрозумієте, чому це місце називають “дрібним піском”. Пообідавши на яхті
тим, що бог морів послав, візьміть курс на острів Клеопатри, черговий подарунок цариці
закоханого в неї Антонія. Правда, правителька залишилася незадоволена презентом:
пісок, здався їй недостатньо красивим. І полководець знайшов гідний матеріал. У
Північній Африці, звідки його довелося звозити тоннами. Кожна піщинка сяє, подібно
крихітні перлині. Цей пісок приємно пересипати з долоні в долоню, милуючись ніжним
перламутровим мерехтінням. Як і позувати для вдалого кадру на тлі храму Аполлона,
сидіти на сходах античного театру. І складати список бажань для свого улюбленого
Антонія.

День п’ятий. Піти в нічний клуб
Перш ніж зануритися в бурхливе курортне життя Мармаріса, вирушайте на оглядову
екскурсію. На кожному розі вас підстерігають спокуси: свіжі коржики, кебаби, риба.
Магазинчики солодощів, ресторани з місцевими гастрономічними вишукуваннями …
Досить побіжного погляду на все це, щоб зрозуміти: Мармаріс абсолютно не підходить
для спокійного відпочинку. Тим хто хоче усамітнення раджу придивитися до Ічмелер в
п’яти хвилинах їзди, де панує тиша та благодать. Мармарис називають турецькою Ібіцей
за вулицю Bar street, яка “танцює” і “співає” до самого ранку. Весело провести вечір
можна і в нічному клубі готелю Maritim Grand Azur. Але краще відправитися в диско-тур,
коли місто, залите ілюмінацією, пахне свіжою кавою і кальяном. Більшість закладів раз на
тиждень влаштовують турецьку ніч з живою музикою і танцем живота. Його виконують
навіть чоловіки. Ці пластичні, немов позбавлені кісток юнаки в Туреччині знамениті
більше кінозірок.

День шостий. У глиб часів
Цього дня вперше років за десять я підскочила ні світ ні зоря і перед екскурсією збігала
на море, як ходили добропорядні жителі античного світу. І знайшла стародавній
розпорядок дня вельми привабливим. У третій ранку підйом і сніданок, в шість – обід,
потім “перерва” на роботу, в десять трудова повинність завершена, після чого суцільні
свята і церемонії … Археологія – модна турецька фішка. Кожне місто приводить в
порядок свою античну власність. Ефесу особливо пощастило – його вигляд зберігся
краще за інших. Терми, театр, бутіки з мозаїками, фонтан, бібліотека Цельсіуса. Роща
127 колон – все, що залишилося від храму Артеміди. Герострат спалив чудо світу,
“наслідивши” таким чином в історії. Щоб ваша прогулянка перетворилася на античний
детектив, будьте уважні до деталей. Відбиток ступні – покажчик напрямку до будинку
любові, мальтійський хрест, вписаний у коло, – таємний знак: у місті є християни … Тут, в
Ефесі, проповідував Іван Богослов, а неподалік зберігся будинок, де мати Ісуса провела
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останні роки свого життя. Будинок Діви Марії – друга частина подорожі. Незважаючи на
аскетичну обстановку, обитель – енергетично заряджене місце. Кожну людину,
незалежно від віросповідання, тут охоплює спокій і умиротворення. І тисяча бажань
миттєво скорочується до трьох пунктів: помолитися про щастя, випити води з
чудотворного джерела і залишити стрічку-прохання на стіні молитов.
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