
7 NAJBARDZIEJ POPULARNYCH
DESTYNACJI W TURCJI

Turcja jest jednym z najczęściej odwiedzanych krajów w Europie. Jej
popularność wynika głównie z niesamowitej mieszanki kultur,
cywilizacji, tradycji, historii i licznych zabytków archeologicznych.
Zachęcamy zatem do odkrycia razem z Tourism-Review.pl, 7
najciekawszych miejsc w Turcji.

 

Wycieczka do Turcji wydaje się być świetną decyzją. Ze względu na zróżnicowane i bogate
dziedzictwo kulturowe, różnego rodzaju dobrodziejstwa natury, malownicze krajobrazy, piękne
zamki i wspaniałe plaże, Turcja od kilka dobrych lat jest idealną destynacją wakacyjną. Nie bez
powodu kraj ten znajduje się bowiem na liście najbardziej popularnych turystycznie miejsc na
świecie. A zatem niezależnie od tego, czy szukasz luksusowych, czy też tanich wakacji, Turcja na
pewno zaspokoi twoje oczekiwania.

Kapadocja
Jest to jeden z najsłynniejszych cudów geologicznych świata. Region Kapadocji słynie przede
wszystkim z tak zwanych domów skalnych, które są pozostałościami po wybuchach wulkanów sprzed
milionów lat. Ponadto, miejscowe kościoły ozdobione są pięknymi i oszałamiającymi obrazami
przedstawiającymi zdarzenia z Pisma Świętego, a niektóre kościoły znajdują się niemal w całości pod
ziemią.

Wielki Bazar
Bez wątpienia jest to jedna z najbardziej popularnych atrakcji turystycznych w Stambule. Wielki
Bazar jest jednym z najstarszych i największych rynków w Europie. Obejmuje prawie 60 ulic i ponad
5 000 sklepów. Jest idealnym miejscem zarówno na zwiedzanie, jak i na zakupy.

Efez
Jest to kolejna bardzo popularna atrakcja turystyczna w Turcji. Znajduje się tu Świątynia Artemidy,
która widnieje na liście siedmiu starożytnych cudów świata. Innymi godnymi uwagi atrakcjami w
Efezie są: Jaskinia Seven Sleepers, Dom Maryi oraz wyremontowany niedawno Teatr Wielki, który
mógł niegdyś pomieścić 25 000 widzów.

Stadion Olimpijski w Ataturk
Jeśli jesteś zagorzałym miłośnikiem sportu, to będąc w Turcji nie możesz przegapić wizyty na
Słynnym Stadionie Olimpijskim w Ataturk, który jest jednym z największych obiektów sportowych w
kraju. To właśnie na tym stadionie w 2005 roku odbył się Finał Ligi Mistrzów w piłce nożnej.



Zamek Bodrum
Zamek Bodrum położony jest niedaleko portu Bodrum i jest idealnym miejscem na coroczne
festiwale. Jest to również wspaniałe miejsce na wakacyjny relaks, ze względu na liczne walory
wypoczynkowe. Znany na całym świecie jest również znajdujący się tu Grobowiec Króla Mausolusa,
który jest jednym z siedmiu cudów świata.

Izmir
To miejsce słynie przede wszystkim z pięknych plaż i licznych zabytków historycznych. Szczególnie
znana jest wieża zegarowa, która znajduje się w samym centrum miasta. W Izmirze odbywają się
również różnego rodzaju międzynarodowe, targi, imprezy i festiwale.

Wieża Galata
Jeśli jesteś osobą zainteresowaną wspaniałą architekturą Stambułu, to z pewnością powinieneś
odwiedzić Wieżę Galata, która zapewnia niezapomniany widok na całe miasto.

Dostarczone przez Tourism Review.pl, dostawcy aktualności turystycznych dla światowej
społeczności związanej z branżą turystyczną. Odwiedź www.tourism-review.pl
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