
TURCJA JEDNĄ Z NAJBARDZIEJ
ATRAKCYJNYCH DESTYNCACJI
PIELGRZYMKOWYCH

Turcja bardzo szybko się rozwija nie tylko jako destynacja dla
miłośników historii i kultury, ale także jako idealne miejsce dla
turystyki pielgrzymkowej. Wśród jej głównych atrakcji wymienia się
przede wszystkim Efez i kościół Hagia Sophia.

 

Turystyka religijna, bądź jak kto woli, turystyka pielgrzymkowa, zyskuje ostatnio coraz większą
popularność w Turcji. Tego typu wycieczki wydają się być idealną propozycją dla tych, którzy chcą
poznać historię swojej religii, odwiedzić biblijne miejsca i usłyszeć krążące wśród miejscowych
legendy. Turcja oferuje bowiem zarówno luksusowe propozycje dla zamożnych, jak i tanie wakacje
dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na duży wydatek.

Kościół Hagia Sophia, Stambuł
Znajduje się w Stambule i jest spuścizną mieszanki dwóch kultur – chrześcijańskiej i muzułmańskiej.
Będący pierwotnie kościołem katolickim, obiekt został przekształcone jednak w meczet przez sułtana
Mehmeda. Niezależnie od tego, kościół wciąż pozostaje jednym z najpiękniejszych projektów
architektonicznych świata. Zapierająca dech w piersiach kopuła ma prawie 56 metrów wysokości, 31
metrów średnicy i znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Efez, Izmir
Położony w pobliżu Morza Egejskiego - Efez jest jednym z największych greckich miast w Azji
Mniejszej. Jest to szczególnie wyjątkowe miejsce dla chrześcijan, ze względu na silny związek z
postaciami biblijnymi, takimi jak apostoł Paweł, Jan Chrzciciel, czy Święta Maryja. Jest także nie lada
atrakcją dla osób podróżujących na rejsach śródziemnomorskich.

Kościół św. Piotra, Antakya
Antakya lub Antioch, jak też bywa nazywana, jest miejsce, gdzie żył Święty Piotr. Ten niewielki
kościół mieszczący się na dobrą sprawę w jaskini, uważany jest za pierwszą chrześcijańską świątynię
na świecie.

Kościół Chora, Kariye Müzesi
Podobnie jak Hagia Sophia, kościół Chora również został przekształcony w meczet. W jego wnętrzu
znajdują się piękne freski i mozaiki, które przedstawiają postaci religijne, takie jak Maryja, Józef, czy
Mojżesz.

Basen święconych ryb, Şanlıurfa
Znane jako miejsce, gdzie król Nimrod próbował zamordować Abrahama rzucając go w pożar.
Wierzenia mówią, że z woli Bożej ogień zamienił się w wodę, a drewno w karpie. Obecnie, miejsce to
urzekać może malowniczymi widokami i nowoczesną infrastrukturą.
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