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Turquia,
d’on ve tot...
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I un toc de Grècia
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ESTIU 2012 - TURQUIA
Ruta previta:
Istanbul – Canakkale: 4.154kms.
Afegir +/- 2.000kms des de / fins Igoumenitsa a Grècia

FERRIS:
BCN / Civitaveccia: dissabte, 28 de juliol a les 22.15hs.
Arribada a Civitaveccia: diumenge 29 de juliol a les 18.45hs.
Ancona a Igoumenitsa: dilluns 30 de juliol a les 13.30hs.
Arribada a Igoumenitsa: dimarts 31 de juliol a les 05.30hs.
Igoumenitsa a Ancona: divendres 24 d’agost a les 20hs.
Arribada a Ancona: dissabte 25 d’agost a les 10.30hs.
Civitaveccia a Barcelona: dissabte, 25 d’agost a les 22.15hs.
Arribada a BCN, diumenge a les 18.15hs.
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En TOTS els trajectes vam tenir retards....
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Perquè Turquia?. Doncs ben bé no ho sé, però és una altra de les destinacions que sempre ha
estat al calaix i com que les altres han anat caient amb els anys, doncs aquest any ens vàrem
decidir per Turquia.
Com podeu imaginar, ens feien força respecte tant la distància a que es troba aquest immens
país des de Barcelona, com les temperatures que previsiblement ens trobaríem, per no dir les
dimensions del propi país, que el fan poc menys que inabastable en unes vacances “normals”
d’un mes.
Un cop decidits, va començar el període d’absorció d’informació en que em vaig llegir totes les
cròniques de viatges a Turquia que vaig trobar a internet, ja fossin en furgoneta o
autocaravana, i la primera impressió ja va ser que no havíem de tenir cap problema a l’hora de
trobar llocs on passar les nits, ja fos en càmpings o per lliure, la qual cosa és un gran què.
Revistes, fulletons, guies que ens deixaven, la poca cosa que ens van enviar des de la oficina de
turisme turc de Madrid, i tota mena d’article relacionat amb el país que passés pel davant dels
meus ulls.
Un parell de visites a la espectacular llibreria
Altaïr de Barcelona per fullejar bibliografia al
respecte i finalment, un cop més vam
adoptar la guia Lonely Planet de Turquia
com la bíblia que anàvem a seguir i, un cop
més, no ens ha decebut. També vam
comprar el mapa de Turquia de Michelin.
La guia és molt gran, com correspon a un
país d’aquelles dimensions i història perquè
tota la nostra cultura ve d’allà, d’entre el
Tigris i l’Èufrates que neixen a les serralades
de l’est de Turquia. Els grecs que van venir fins a Empúries eren de Foça, colònia grega de la
costa mediterrània Turca, algunes de les ciutats habitades ininterrompudament des de fa
mil·lennis, com Harran, on fa sis mil anys que hi viu gent, estan a Turquia, la Ruta de la Seda
s’acabava a la costa turca del mar Negre i els darrers estudis sobre l’orígen dels idiomes diuen
que l’indoeuropeu també te els seus orígens a la península d’Anatòlia.
I les pedres!. A Turquia hi ha una quantitat infinita de recintes històrics dignes de visitar,
malgrat que, per manca de temps, n’acabes seleccionant els més interessants, o més
espectaculars, o millor conservats, i acabes anant on va tothom, però per alguna cosa deu ser.
Pérgamo, Éfeso, Nemrud, Olimpos, Myra, Afrodisias, Troya, Aspendos, Mileto, Priene,
Dídima, etc..., són llocs enormement atractius que cal visitar.
Un apart mereix la Capadòcia, el seu paisatge llunar està fora de tota raó lògica, el seu atractiu
és immens, la seva estètica és surrealista, molt atractiu.
Però, i me l’he guardat pel final d’aquesta introducció, la reina indiscutida de Turquia és
Istanbul. Per si sola ja val el viatge. La seva història, els seus atractius, les mesquites, la gent, el
gran basar, els barris, el Bòsfor i el corn d’or, els ponts i l’insuperable fet que és una ciutat que
abasta dos continents fan que constitueixi un conjunt absolutament bell, sublim, immens que
t’atrapa amb el seu encant oriental en un ambient occidental. A mi m’ha agradat molt, molt.
Considero que el seu atractiu està molt per sobre de la mitja del país. M’ha agafat fort, potser
no tant com els llocs de Marroc que porto més a dins meu, llocs culturalment molt diferents, i,
per tant, interessants. Istanbul m’ha enganxat com només m’ho havia fet Àfrica. No us moriu
sense anar a Istanbul. No us ho perdonaria.
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La furgo:
Punt i a part es mereix la història de la furgo i la seva mecànica.
Des que fa dos anys vam tenir el problema a Marroc amb l’intercanviador d’oli, que aquest
odiós fluid no havia acabat mai de desaparèixer de l’aigua del circuit de refrigeració, malgrat
repetits canvis d’aigua, neteges de circuit, i encara hi era, tot i que en menor mesura i tot això
feia indicar una possible avaria de junta de culata.
Al gener se’m va trencar la bomba de l’aigua i per tot plegat vam decidir, directament, canviar
el motor. Consultat l’oracle, o sigui en Ramón Berruezo, ens aconsella anar a “La Furgo.net” de
Vic i cap allà que vàrem anar (en grua) i ens van muntar un 1900 TDI, que tot i ser un 1900 no
te la electrònica d’un TDI però funciona. Al cap de d’un mes, i previ pagament de 3.000€, ens
donen la furgo i a l’arribar a Barcelona..., manegot foradat i pèrdua total d’aigua. La furgo
torna a Vic, altre cop en grua.
Ens la tornen just a temps per la sortida de Montblanc. El soroll és totalment nou i no ens
acaba d’agradar però ens diuen que ha de ser així. Resignació. També fa una cosa estranya
com si volgués moure’s tot i estar en parat. La portem altre cop a Vic i veuen que aquest
moviment ve donat per un “casquillo” d’enllaç motor – canvi, que és massa llarg. Desmunten
el motor, rectifiquen el casquillo i fora.
Casualment, dies després el frens tenen una estranya reacció i les pastilles desapareixen, de
cop i volta, i anem ferro contra ferro. Conseqüència: discs i pastilles de fre noves (300€ més).
Finalment, tornant un dissabte de Tarragona, a l’alçada de Sitges, el motor que mai ens havia
agradat, es trenca. Fa un soroll infernal i ens deixa tirats. Taxi cap a casa i furgo, en grua, cap a
Vic, i van....
S’ho miren i el motor no te salvació. Motor nou i tornem a començar.
Passen les setmanes i ens la tornen a donar, ara, aquest motor fa un soroll molt més suau, i a
tots ens agrada més.
Anem fent i en la sortida de maig a Tuixén la furgo comença a fer molt de fum i a tirar
menys...., s’ha trencat la vàlvula de descàrrega del turbo, i anem sense turbo. Tornem a Vic.
La recollim el següent diumenge i només sortir ja noto que la vàlvula està mal tarada i “salta”
abans d’assolir la pressió màxima i aleshores fa un soroll i perd potència. Torno a Vic.
Un mateix dissabte al matí, la porto, m’en vaig a mercat i en acabat la recullo. Surto i en el
mateix polígon ja noto que la vàlvula dels coll... salta més amunt però salta. Mitja volta, menys
mal que encara estan oberts. Me ta tornen a tarar i ja va bé.
Entre totes aquestes peripècies, en Setmana Santa fem uns 1000 kilòmetres i, llevat d’un
injector que perd gas-oli, tot queda ben provat.
Torna a Vic per reparar l’injector. Les excursions en dissabte ha Vic, en furgo o en tren, han
estat una constant en la primavera del 2012.
Després d’aquests inacabables i costoses peripècies, marxem de vacances amb un cert neguit,
crec que plenament justificat.
També esmentar que amb el canvi de potència que el 1900 representa, vaig aprofitar la
necessitat que en Ramón tenia de canviar les seves cobertes i li vaig vendre a ell i jo vaig
muntar unes de la mida superior (195 en lloc de 185) per millorar la velocitat punta i reduir el
consum i alguna cosa es nota.
Finalment hem fet 8.000 kilòmetres... sense cap problema... important.
Aquí també he de dir que un cop pagada la factura inicial del canvi de motor, del primer motor,
no he pagat res més, llevat del canvi de frens i de la vàlvula de descàrrega del turbo, com crec
havia de ser, i que la gent de LaFurgo.net sempre m’ha respòs correctament.
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Recorregut:
Un cop treballada tota la informació i passada al mapa ja va quedar clar que era impossible
abastar-ho tot per la qual cosa vam decidir que la nostra destinació més a l’est, o sud-est,
seria Gaziantep on hi ha el segon museu de mosaics romans més important del món. Va ser
com si dividíssim el país en seccions, amb la primera d’Istanbul a Ankara i la segona fins a
Gaziantep, cada una d’elles amb una amplada aproximada de 500 quilòmetres. Això ens va
“obligar” a deixar fora tota la costa del mar Negre i la zona més oriental on hi ha el llac Van, el
mont Ararat, el palau de Rustem Pashà i les impressionants ruïnes d’Ani, però com diuen en
castellà. “El que mucho abarca, poco aprieta”, per la qual cosa vam decidir “abarcar” fins om
poguéssim “apretar”. També s’ha de dir que aquesta zona de l’est turc, on ja de per sí hi ha
“problemes” amb els kurds (perquè és una zona rica en petroli), limita amb Geòrgia,
Azerbadjan, Iran, Iraq i Síria noms que neguitegen només de sentir-los.
El recorregut des d’Istanbul, en el sentit horari, inicialment sempre cap a l’est ens va portar,
passant per Ankara, fins a Sivas, cap al sud, passant per Malatya fins a Gaziantep on vam girar
cap a l’oest i vam agafar tota la costa mediterrània i més tard del mar Egeu ja cap al nord fins a
Çanakkale on vam tornar a Europa per l’estret dels Dardanels i a Kesan vàrem tancar el cercle
turc i ja vam repetir ruta en direcció a Igoumenitsa, amb l’excursió grega a Meteora.
A part dels preparatius “teòrics” del viatge (guies, mapes, internet, etc...) vam iniciar els
preparatius pràctics que es centraven els ferris i l’allotjament a Istanbul.
Ferris: Vam decidir agafar dos ferris, un de Barcelona a Itàlia i un segon des d’Itàlia a Grècia.
Vam estar analitzant quins itineraris, horaris i ports ens encaixaven més en els nostres plans i
vam decidir anar des de Barcelona a Civitavecchia i pel segon ferri, després de més
deliberacions i dubtes, doncs hi ha diversos ports de sortida, vam optar pel que surt d’Ancona
doncs és el port més proper a Civitavecchia (264 kms) i ens permetia fer el mínim de
quilòmetres i ajustar al màxim els trajectes. El trajecte de Barcelona a Civitavecchia el vam fer
amb Grimaldi en un camarot interior i declarant la furgo com a turisme doncs estava dins de
les mides (fins a 6 metres i 2.5 d’alçada) i ens va costar 528 € (anada i tornada) per unes 21
hores per trajecte. El segon ferri el vam triar, doncs hi ha diverses companyies, amb Anek
Ferries, i en la opció de “Càmping on board” també conegut com a “Open deck” que era més
econòmic doncs consisteix en que fas el trajecte “allotjat” al teu vehicle i disposes de tots els
serveis del vaixell i fins i tot de presa de corrent i d’uns serveis i dutxes que hi ha a la coberta
on et col·loquen. Aquest segon trajecte, més car, ens va costar 759€ (anada i tornada) per unes
17 hores per trajecte. Malgrat aquestes previsions horàries sempre hem tingut algun problema
amb les sortides i arribades, cosa que sembla ser es comuna a tothom qui fa aquests trajectes.
Allotjament a Istanbul: No és fàcil. A Istanbul, com a Barcelona, no hi ha càmpings, els més
propers estan a 60/70 quilòmetres del centre, la qual cosa els fa poc menys que impossibles
com a lloc d’estada a la ciutat amb uns vehicles com els nostres. Per tant vam començar a
explorar diferents possibilitats des dels hotels, apartaments de lloguer o algun tipus
d’aparcament vigilat on poder fer nit. Ens va costar força doncs un cop ja decidits per
l’aparcament vigilat no ens va ser fàcil obtenir informació concreta de la seva ubicació i/o
condicions. La millor opció que vam trobar va ser un aparcament junt al mar, al sud de la
ciutat, prop del port de Yenikapi, a la crònica hi trobareu la resta de detalls.
Altres consideracions:
 Calor: fa calor, i més a l’estiu, que és quan hi hem anat. Un cop dit això, no cal ser
gaire espavilat per deduir que fa més calor al sud, a la costa mediterrània que a
l’interior on vam dormir forces nits tapats, com per exemple a la Capadòcia.
 Canvi: La moneda turca és la Lira i en els preus de les coses hi trobareu la xifra i les
inicials “TL” (Turquish lira). El canvi és, aquest 2012, de +/- 2 per 1, (exactament una
lira: 0.45€) o sigui que per un €uro et donen 2 lires, o sigui que el preu en €uros és la
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meitat de la xifra que veus posada. Fàcil. Totes les monedes i bitllets tenen la figura
d’Atatürk, el fundador de l’actual Turquia. Els bitllets són molt nous, tot just si tenen 2
anys, en que es va devaluar la moneda, treient 6 zeros (!). Abans hi havia bitllets de
fins a 20 milions de lires (!!). Els diners els hem anat traient de caixers automàtics.
També hi ha llocs, els més turístics, on es pot pagar en €uros.
Preus: Econòmic. El menjar, el que fas de turista, a base de “Pide” un avantpassat de la
pizza, “Kebab”, “Durum” és molt econòmic. Es pot dinar per entre 20 i 30 lires turques,
4 persones, sense cap problema.
Combustible: Car, molt car, malgrat que hi ha una quantitat infinita de benzineres i
marques, amb una gran varietat de preus que poden anar d’algunes excepcions al
voltant de les 3.20 o 3.30 lires/litre fins a les prop de 4 lires, sent el preu mes freqüent
el que estava al voltant de les 3.80 lires, tot i que era relativament fàcil posar-ne per
unes 3.50 lires el litre. En resum, una pasta
Atatürk: Mustafà Kemal, conegut com a “Atatürk”, que significa el “Pare dels turcs”.
Personatge omnipresent en la vida turca. La seva imatge està a totes les monedes i
bitllets , també veus la seva foto, en diverses versions, a tots els establiments del país.
Qualsevol cosa o lloc on va ser-hi és objecte de devoció. Fins i tot crec que és delicte
parlar-ne malament. Atatürk va ser un heroi de la guerra d’independència turca,de
principis del segle XX, que va arribar a ser el primer president de la Turquia moderna,
democràtica i laica
Seguretat: Absoluta. No hem tingut cap problema ni sensació de perill enlloc. Tot i els
problemes interns amb els kurds i els fronterers amb Síria no ens han afectat. La gent
és força amable, sobre tot fora de les ciutats (com arreu) i ens han ofert de tot.
GPS: Abans del viatge vam “preparar” el nostre a casa d’un conegut d’un conegut que
ens hi va carregar els mapes de Grècia i Turquia però estaven carregats en un fitxer
diferent de l’habitual, per la qual cosa, a l’arribar a Igoumenitsa no vam ser capaços de
trobar els mapes, i, per tant, vam fer tot el viatge sense GPS, com en els vells temps, el
que te el seu atractiu i mèrit, i més si tenim en compte que no ens vam perdre en cap
punt del viatge. Per tot això, en aquesta crònica no hi ha gaires referències de lloc
amb les seves coordenades. Ho sento..., i més tenint en compte que a l’arribar a
Barcelona sí vaig trobar els mapes a dins del GPS..., l’edat no perdona!.
Entrades / VIsites: les entrades als museus, recintes històrics, palaus, museus, etc...,
no és que siguin cares, és que són extraordinàriament cares, són una clara font
d’ingressos turístics, son una clara sangria del turista. Si a això li afegeixes el fet que,
en el nostre cas, vas en família, tot es multiplica. A més, en els millors recintes ens hem
trobat que, per visitar la part més interessant del mateix, has de pagar una segona
entrada!, doble extorsió. Molt car. Poso el detall d’alguns preus, per persona, en lires
turques (TL), d’alguns dels llocs principals i/o imprescindibles a visitar. Recordeu que
s’ha de dividir per dos per passar-ho a €uros: Santa Sofía 25 TL; Palau de Topkapi 25
TL; Harem dins del palau de Topkapi: 15 TL; Museu de les Civilitzacions Anatòliques
d’Ankara: 20 TL; Capadòcia/Goreme: 15 TL; Myra: 15 TL; Derinkuyu: 15 TL; Pamukkalé:
15 TL; Éfes: 25 TL i les cases romanes dins del mateix recinte, altres 15 TL; Acròpolis de
Pèrgam: 20 TL i l’Asclepion: 15 TL i tot això cal multiplicar-ho per, com a mínim, els
adults que sigueu, a més de totes altres visites, diguem-ne menors.

Grècia: aquest era un viatge a Turquia, per la qual cosa Grècia no era més que un territori a
travessar, com així va ser a l’anada, en que vam arribar al matí a Igoumenitsa i ja vam fer nit, el
mateix dia a Istanbul, després de fer uns +/- 950kms, per una mateixa autopista, l’A-2/E-90,
feta per la Unió Europea per tal que els camions turcs i iranians puguin creuar Grècia pel nord ,
sense interferir en el trànsit de la resta del país. I el cert és que funciona, perquè et fa la
travessa molt fàcil i no hi ha gens de trànsit, llevat de les rodalies de Tessalònica. De tant en
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tant hi trobes un peatge, que, sempre és de 2€. També s’ha de dir que en els més de 600 kms
d’aquesta autopista grega només hi ha una benzinera, si vols repostar, has de sortir de la via,
malgrat que les que hi estan properes (a vegades es veuen des de la mateixa autopista) estan
força ben anunciades.
A la tornada, però, ja vam planificar una visita Meteora, de la que es passa a uns 30 kms per
l’esmentada autopista A2 i això ens permetia una tornada més relaxada, la visita a un lloc força
interessant, i l’arribada a Igoumenitsa, a uns 150kms de forma molt còmoda (com així va ser).
Un cop fetes totes aquestes consideracions prèvies, deixem pel final d’aquesta crònica, els
quadres resum de quilometratges i despeses del viatge.
Vam sortir de Barcelona el 28 de juliol, un dissabte, en que la Marta encara va treballar, però
dies abans ja havíem anat carregant la furgo amb tot el necessari per passar-hi tot un mes
quatre persones, la qual cosa vol dir una pila de coses. Aquella tarda hi vam carregar el menjar
i cap a dos quarts de nou del vespre sortim de casa, en direcció al port de Barcelona, amb
187.993 quilòmetres al comptador.
El vaixell, de Grimaldi Lines, surt més d’una hora tard, com seria norma en tots els ferris del
viatge. I si hi ha un lloc desagradable on esperar són les campes de les estacions marítimes...
Diumenge 29 de juliol
Ens llevem, després d’haver passat molt bona
nit, quan el vaixell està arribant a Porto Torres
a Sardenya, on fa escala, per continuar
després, passant per l’estret de Bonifacio,
rumb a la península itàlica, cap a Civitavecchia.
Fem un bany a la piscina del vaixell i dinem al
bufet lliure, on ja coneixem que els preus són
força moderats i la pasta està molt bona.
Un cop arribem a Civitavecchia, hem de
travessar “la Bota” (la península italiana) fins
Ancona, on demà hem d’agafar un nou ferri.
Estant al bar del ferri esperant per baixar,
observo la presència d’un grup de jubilats italians amb els que hi ha el conductor del seu
autocar el que aprofito per preguntar-li per la millor ruta, perquè si mireu el mapa en hi ha
dues de molt evidents, una de més curta (286kms) que travessa la península, en línia
pràcticament recta fins a Ancona i una segona, enterament per autopista i que fa més volta,
386kms (100 més!), cap al sud, passant per Roma, que és la que m’aconsellen el GPS i el
conductor de l’autocar!, tot i que aquest manifesta els seus dubtes de com puguin estar les
rodalies de Roma un diumenge tarda-nit... Aquest argument de trànsit a Roma i el nostre
interès per fer una ruta més interessant, ens decanta per fer la ruta més curta que passa per
Grossetto, Viterbo, Narni, Terni, Spoleto, Fabriano i Ancona.
Arribem a Civitavecchia cap a les 20.45 h., quasi de nit, i iniciem la ruta més curta esmentada i
a poc de sortir, parem a Monte Romano a sopar...pizza!, què si no! I més anant amb nens. El
cert és que son molt bones i grans, ens en sobra una de sencera que ens emportem pel dia
següent.
Anem creuant Itàlia, de nit, (veiem els senyals d’un poble que es diu: “Soriano”...) amb poc
trànsit fins arribar a una de les “àrees di sosta” que hi ha a Ancona, aquesta concretament
està a l’aparcament d’un supermercat Auchan, a la zona industrial/comercial a les afores
d’Ancona. Hi arribem cap a les dues de la matinada, aquí si gràcies al GPS que a Itàlia si
funcionava. Hi ha tres autocaravanes, un punt d’aigua i de buidat. Dormim molt bé.
Vam triar aquest lloc per fer nit, per poder anar al súper a esmorzar i comprar coses pel viatge.
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Dilluns, 30 d’agost
I així ho fem en llevar-nos empesos per la calor.
En acabat anem cap al port d’Ancona. Primer anem a fer el “Check-in” i salta la sorpresa!,
doncs la senyoreta del mostrador d’Anek lines ens diu que malgrat que hem fet la reserva per
fer “càmping on board”, no ens pot donar plaça en aquest règim de viatge per una errada
informàtica en el seu sistema..., menys mal que portem la reserva impresa (i evidentment
pagada) i això els força a buscar-se la vida i finalment si ens ho pot oferir però ja ens adverteix
que el viatge de tornada en open deck, serà impossible..., mal rotllo!.
Dinem a la cua per pujar al vaixell sota un sol inmisericorde, fa molta calor. Finalment amb 2
hores d’endarreriment, sortim d’Ancona.
El “càmping on board” (Càmping a bord) o “Open deck”
(Coberta oberta) consisteix en que, bàsicament, la teva
habitació és el teu vehicle. Pots utilitzar totes les
instal·lacions del vaixell i et donen una tarja per accedir
lliurement a/des de la coberta on està el teu vehicle. En
aquesta coberta hi ha uns serveis i dutxes a disposició dels
viatgers, també et despengen un cable i et donen llum. Els
més professionals d’aquests viatges ja es procuraven un
mínim d’espai al seu voltant i fins i tot treien algunes
cadires per estar més còmodes. Vam triar aquest tipus de
viatge perquè, per una banda, és més econòmic que un
camarot i sobre tot perquè et dona la gran llibertat de
poder disposar de casa teva, o sigui de la furgo per
menjar, seure, etc
També hem de dir que en el trajecte Itàlia – Grècia, hi ha
diverses companyies que ofereixen el càmping a bord,
sobre tot a l’estiu, i no se ben bé perquè vam triar aquesta.
Per últim, i també relacionat amb aquesta travessa, esmentar que també es pot fer des de
Brindisi i fins i tot des de Venècia i que nosaltres vam triar la d’Ancona perquè és el més proper
a Civittavecchia i la combinació distància en furgo-preus-horaris i hores de trajecte marítim, va
ser la que ens va semblar millor.
Sortim d’Itàlia. Bany a la piscina del vaixell i fem unes voltes per dins, està força bé, és força
nou, més que el Grimaldi. Ens apalanquem a un saló de popa amb uns grans finestrals per on
de nit es veu la lluna reflexada en l’estela del vaixell. Dutxa i sopar a la furgo.
Abans d’anar a dormir, anem a recepció del vaixell i exposem la nostra queixa sobre els
problemes amb l’open-deck d’anada i l’amenaça de no
poder fer-ho a la tornada. Són molt amables i fins i tot
ens deixen imprimir alguns documents del bitllet de
tornada amb la impressora de la seva oficina. Finalment
ens indiquen a quin correu electrònic hem d’adreçar les
nostres queixes.
Dormim, també, força bé.
Dimarts, 31 d’agost:
Abans de les 7 comencen a avisar per megafonia que vagis preparant les coses per baixar els
que baixem a Igoumenitsa doncs el vaixell segueix fins a Patras. Ens enganxen quasi per
sorpresa doncs casualment la furgo esta a sobre de la rampa que dona accés a la coberta
superior i comencen a baixar-la quan encara no ho tenim tot en ordre.
Baixem i trepitgem terra grega per primer cop, bona part del nostre bagatge social i cultural ve
d’aquesta terra i això impressiona, al menys a mi.
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A les set ja som a la oficina d’Anek Lines rondinant pel que ens van dir a Ancona sobre la
impossibilitat del viatge de tornada en open-deck. Tinc la mala sort d’ensopegar que a la
mateixa vegada que jo, hi ha un tiarro guaperes semblant al Jenson Button preguntant no se
que i totes les ties del mostrador estan absolutament humides i distretes amb ell i, entre això, i
que la tia passa de tot, ens diuen que enviem un mail a les oficines centrals i ens dona una
adreça de correu diferent de la que ens van donar a Ancona i diferent de la que ens donat al
vaixell. Ja veurem com s’acaba tot això...
Agafem l’autopista A-2/E-90, que des de Igoumenitsa ens ha de portar fins a la frontera amb
Turquia. Està força bé, amb poc trànsit. El tram inicial fa una certa pujada però el motor nou es
defensa força be.
El paisatge és molt mediterrani, pocs boscos,
camps treballats i camps d’oliveres, relleu
suau i la temperatura que va pujant sense
presa però sense pausa, i pocs pobles.
Parem a esmorzar, a les 10.30hs, a la primera
(i després sabrem que única) àrea de servei de
tota aquesta autopista grega. El que si que
hem vist en aquesta autopista és algun
aparcament en el que hi ha instal·lat alguns
“xiringuitos” de cafè i refrescs. En Marçal es
menja un iogourt grec..., que no li agrada (i sí
li agraden els de Danone....).
En aquesta estona parats, aprenem a dir “Gràcies” en grec: “Efbaristo” (+/-) i ells responen “de
res”: “Barakaló” (encara mes +/-)
Seguim endavant amb llargues pujades i baixades i pocs pobles.
Al migdia passem la zona d’influència de Tessalònica sense cap problema, tot i que durant una
estona, l’autopista deixa de dir-se A2/E90, cosa que ens despista una mica.
Parem a dinar i fer benzina a fora de l’autopista. Posem gas-oli en una petita benzinera on
l’home, al saber que som espanyols, es veu solidari (socioeconòmicament) amb nosaltres i
maleeix a l’Angela Merkel i al Papandreu. No cobra amb targeta (era imaginable). Ens regala
una ampolla d’aigua fresca a cadascú i nosaltres li donem uns talls de meló. Dinem a
l’esplèndida ombra d’uns pollancres prop de la benzinera. Uns gossos ens observen.
El paisatge és més pla i més humanitzat.
Cap a les quatre de la tarda arribem a la frontera greco-turca.
Passada la frontera grega, en terra de ningú, hi ha una benzinera Shell, on sembla ser que el
combustible és força econòmic i hi parem, però ens
diuen que només és per camions!!.
La frontera, en sí, és un riu, amb llocs de militars armats
a ambdós costats del pont, de lluny ja es veu una
immensa bandera turca.
Passem la frontera turca en un quart d’hora que, pel que
he llegit, és un record!. Has de passar per tres barreres
però no tenim cap problema. Paguem 60€ de visat
d’entrada (15 € per persona).
Estem a Turquia, a 230 kilòmetres d’Istanbul. Anem molt
bé.
Fem el canvi d’hora, és una hora menys.
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El paisatge és encara més àrid i desangelat. Edificis destartalats. Petites motos amb les
acompanyants amb mocador al cap i faldilla llarga i mitjons. Edificis roses i verds. Pick-ups
plens de gent al darrera. Tot plegat recorda Marroc.
Comencem a veure els populars “Dolmus”, petits microbusos de línia, públics o privats, petits i
vellets, que trobarem per tot el país. Són tota una institució.
No hi ha llocs de canvi de moneda. Buscarem un caixer automàtic.
Ens acostem a la vora del mar de Màrmara (que sempre hem vist als mapes, entre el
Mediterrani i el Negre). Aquí hi ha més vida, zones industrials amb naus de venda de materials
de construcció, de cotxes, etc..., també hi ha camps de gira-sols. També veiem molts recintes
d’apartaments amb terrenys comunitaris privats a primera línia de mar.
Ja no deixem la “civilització” fina a Istanbul.
Agafem l’autopista d’entrada a Istanbul i parem a la garita annexa al peatge a comprar la tarja
que ens cal pels peatges. És una tarja de l’empresa KGS que pots anar recarregant i que en els
peatges acostes a un sensor que et va descomptant l’import.
Els habitatges comencen a espessir-se, estem arribant a les afores d’Istanbul, que és una
immensitat de 15 milions d’habitants (el doble de Catalunya!).
Aquest és el punt del viatge on més trobem a faltar el GPS però gràcies a una ruta que em vaig
fer amb el Google Maps, i que portem impresa, aconseguim anar tirant sense perdre’ns gaire.
Finalment, ja de nit (es fa de nit abans doncs estem força més a l’est) arribem sense haver
comès quasi cap errada a l’aparcament del camp de futbol, entre el mar i l’avinguda Kennedy,
que serà el nostre campament a Istanbul.
Estem a Istanbul, amb això ja està tot dit.
Aquest aparcament correspon a una petita instal·lació esportiva, d’una pista de futbol-7, i el
club, molt espavilat!, es treu uns ingressos extra deixant aparcar autocaravanes, al seu
aparcament i pel que pagues, (20€ per nit), i amb això tens vigilància dia i nit i pots agafar llum
i utilitzar els vestidors de la instal·lació, amb serveis i dutxes (els plats els rentes a la pica del
lavabo (!)) i hi ha una rentadora gratuïta. Uns mínims força dignes, i més tenint en compte que,
quan visites una ciutat, et passes el dia fora i tan sols necessites un lloc on dutxar-te i dormir, i
això és el que t’ofereix aquest lloc. Per tant, és un lloc útil i pràctic, i és l’únic...
Aquestes instal·lacions estan perfectament
ubicades al sud del districte de Sultanahmed,
entre l’avinguda Kennedy (Kennedy Cadessi) i
el mar. També cal dir que està a uns 500
metres del parc on s’ubiquen algunes de les
principals “atraccions turísitiques” d’Istanbul
com la mesquita de Sultanahmed, la basílica
de Santa Sofia (Hagia Sophia) i la mateixa
avinguda de l’antic estadi romà on hi ha un
preciós obelisc egipci, una de les columnes de
l’estadi romà i una altra resta de columna.
A un quart d’hora caminant, pujant per la
Gedik Pasha cadessi, hi ha la principal línia de tramvia de la ciutat que, des de l’estació i plaça
de Beyazit, junt a l’entrada del Gran Bazar, et porta als principals llocs turístics
La ubicació de l’aparcament, segons el Google és: 41.002488, 28.967900.
Us annexo una foto aèria del Google maps. Si es mira a l’ordinador i s’acosta la imatge, el romb
granatós que es veu al terra va ser la prova final que em va permetre identificar plenament el
lloc gràcies a la crònica d’un autocaravanista càntabre i correspon a unes llambordes d’aquest
color que hi ha al centre de l’aparcament.
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Aparcament d’Istanbul. Mapa d’ubicació (segons el Google és: 41.002488, 28.967900):

Un cop ja aparcats, amb la furgo endollada i la taula muntada, comencem a gaudir de l’entorn.
Estem a l’extrem d’un parc, a pocs metres del mar. Entre nosaltres i el mar hi ha un passeig per
on hi passa força gent passejant. A l’altra banda de la tanca, a les zones d’herba del parc, hi ha
força famílies sopant celebrant el final de la jornada de dejuni del Ramadà, tot plegat és
atractiu..., però falta una mica de distància o be que el recinte de l’aparcament estigués més
opac , però ... és el que hi ha.
Al poc d’arribar, comencen els cants dels muetzins, molts, a la vegada i successivament, i entre
tot plegat, el fet d’estar a Istanbul, els altíssims i il·luminats minarets de la mesquita de
Sultanahmed, la nit, l’aire i, a més hi ha lluna plena, fan que el moment sigui màgic.
Després de sopar anem a fer una volta pel passeig marítim. Hi ha paradetes o fan te, altres
venen dolços en carretons, paradetes de joguines, instal·lacions de tir al blanc consistents en
dos pals clavats entre les roques que hi ha a la vora del mar entre les roques, al mar, entre els
que hi ha una corda amb uns globus penjant als que has d’encertar amb la carrabina d’aire
comprimit, parades de musclos a la brasa!, etc....
Anem a dormir amb molta pau d’esperit.
A les 5 tornen a cantar els muetzins.
Dimecres, 1 d’agost
Ens llevem a les 8, per anar al barri de Fatih
on avui, dimecres, fan el millor mercat
setmanal de la ciutat, segons la guia Lonely
Planet. Comprem una tarja de transport públic
recarregable i de pre-pagament que
carreguem amb 25 TL. Agafem el tramvia i el
metro i hi arribem quan encara estan muntant
algunes parades.
El mercat el fan al carrer, i les parades, moltes i de tota mena, estan cobertes amb tendals, i
més avui que cau alguna gota de pluja.
Les parades de fruita i verdura fan molt de goig amb tota mena de productes molt abundants i
frescos. El mercat és molt gran hi ha de tot : roba, estris per la casa, sabates, etc...
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De camí cap al palau de Topkapi, per on hem decidir començar les visites monumentals, anem
a fer un te (Çay en turc, es pronuncia “Txai”) i anem a parar a un establiment força refinat que
forma part d’una cadena que és de l’alcalde d’Istanbul !!. Fem un te, o çay, que a Turquia és te
negre (de la zona del mar Negre) i tastem una mena de crema de llet i un púding amb crema
d’arròs.
Agafem el tramvia i anem direcció a la zona monumental i baixem per anar al palau de
Topkapi, però abans decidim passar, doncs ens ve de camí, per la mesquita on tenim una
reserva per veure els monjos Dervitxos ballar. De camí trobem una botiga de modelisme on
comprem una preciosa miniatura d’una furgo. Tornant als Dervitxos, menys mal que ho fem
doncs la reserva que tenim no era per aquella mesquita!!. Un cop allà canviem la reserva per
veure-ho en aquesta, i més ara que ja sabem on està. Finalment tenim la reserva pel Centre
Cultural i Artístic “Kizlaragasi Mehmed Aga Medresesi”, situat a passatge Divanyolu Hoca
Rüstem, Num.6, a 3 minuts de la mesquita de Sultanahmed. Amb això ja lligat anem cap al
palau imperial de Topkapi.
Accedim al recinte del palau per un lateral, per
on hi ha el museu arqueològic i arribem al
primer gran pati, al final de qual hi ha la gran
porta d’entrada. Paguem 100 TL per l’entrada
de tots quatre. Aquests preus força cars de les
entrades als recintes turístics seran una
constant de tot el viatge que ens tocarà una
mica el que no sona, perquè és molt car i no et
donen res, ni un simple fulletó informatiu, res.
Comparativament és el més car de Turquia i
més anant en família.
Un cop degudament escorcollats, cosa que
trobarem en altres recintes, entrem al segon pati, o pati de cerimònies. Des d’allà accedim
directament a l’harem del palau, previ pagament d’altres 60 TL (que s’ho facin mirar!).
Entrem a l’harem pel “Pati dels eunucs negres!” que eren els encarregats de la vigilància
interior de l’harem. El recorregut segueix per un laberint d’estances on el sultà de torn feia les
seves “visites”. Arribem a un pati de marbre blanc on tinc un estrany “deja vu” doncs tinc molt
clar que jo he estat en aquest lloc (tot i no haver-hi estat mai!), la imatge de la construcció, el
marbres, les columnes, em són familiars. Potser vaig ser un eunuc, fins i tot negre, en una
anterior reencarnació. M’ha impressionat força.
Seguim el recorregut visitant els diversos edificis del dins del recinte. Visitem les “Sales de la
Custòdia sagrada”, el que era el lloc més reservat del palau, una mena de museu on hi ha
armes i vestits dels sultans però el més impressionant i venerat pels autòctons són fragments
de l’edifici de la Kaaba, a la Meca, que antigament formava part de l’imperi otomà. També hi
ha relíquies de Mahoma, de David i de Moisés pel que tens davant teu restes de les principals
religions monoteistes del mon, en un mateix lloc.
Durant la visita vas recorrent diferents edificis i salons que el sultà de torn anava construint per
deixar la seva empremta.
Des dels diferents balcons i patis per on vas
passant, es tenen, sovint, fantàstiques vistes
sobre el Bòsfor i el Corn d’or sempre amb
vaixells petits i grans que van i venen.
Acabem la visita a les sales de tresor on hi ha
nombroses joies i objectes entre els que
destaca la “Daga de Topkapi” un punyal
d’algun sultà, tot d’or i pedres precioses
incrustades. És un dels símbols de la ciutat.
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Sortim i busquem un lloc proper on dinar i tornem a la zona on hem fet la reserva pels
Dervitxos doncs hem vist un ambient que ens ha agradat. En triem un que ens sembla més
casolà que d’altres i acabem dinant “kofte” que és carn picada a la que han donat forma
allargassada i han fet a la brasa ( a Marroc li diuen kefta), amb salsa de tomàquet, que pica una
mica, i salsa de iogurt, de diferents tipus, i a sobre d’un llit de pa i tot plegat embolicat en unes
tortes molt fines i un plat d’arròs blanc, que ells diuen “pilaf”. Tot plegat, beguda inclosa, per
52 TL. Menys d’un terç de l’entrada a Topkapi.....
En acabat ens acostem fins al pont Gàlata i el principi del Corn d’or per mirar horaris i preus
dels vaixells turístics que fan la volta pel Bòsfor, però ho deixem per demà.
Ens en tornem cap a la mesquita dels
Dervitxos, la Kizlaragasi Mehmed Aga
Medresesi, per arribar-hi amb temps. El lloc
està molt ben condicionat, és un petit museu
amb objectes tradicionals d’aquesta secta
religiosa. La sala on ballen està al pis de dalt i
abans d’entrar et conviden a un refresc. Vas
badant i quan arriba l’hora passes als teus
seients de la sala (els seients estaven
numerats), ens toca prop de la porta, tocant a
la paret, no és massa bon lloc però el recinte
és molt petit. La gent va arribant i ocupant els
seus seients que la acomodadora els hi va indicant amb un làser. Quan ja es quasi l’hora i veig
que encara hi ha seients buits i faig una maniobra fins a recepció a veure si ens poden canviar
de lloc i ens donen quatre llocs de primera fila!!! Fantàstic no podíem estar millor (més tard,
quan ja ha començat, arriba una família que ocupa els nostres antics seients....).
El lloc és una antiga mesquita de planta circular amb una pista al mig i diverses files de seients
al voltant. És força antic però està rehabilitat amb molt de gust.
Comença l’espectacle amb algunes peces musicals. Hi ha una petita pausa i apareix un monjo
amb un llarg abric fosc, amb caputxa, i comença el ritual de preparació, posa unes pells de be
al terra, va fent reverències i quan ho te tot a punt surten altres cinc monjos; es posen en
posició, cinc a l’exterior i un al mig, es treuen els abrics i es queden amb els hàbits, consistents
en un llarg i ample vestit blanc, i comencen a girar sobre un dels seus peus, i a girar i girar; amb
una ma assenyalen la terra i amb l’altra el cel, i segueixen girant al so d’una música monòtona i
embruixadora, i giren, i es van col·locant successivament al mig un rere l’altre. Toquen i ballen
diferents peces però totes tenen el mateix cerimonial rotatori que simbolitza l’univers. És
hipnòtic.
Uns japonesos es passen tota la estona, ben bé una hora, dormint i tothom s’hi fixa i se’n en
riu discretament. El cert és que tots som turistes que molt possiblement portem tot el dia
voltant per la ciutat i tots estem una mica cansats i el cansament i la música monòtona són una
combinació força somnolenta que a tots ens ataca però als japonesos, els venç.
Sortim amb una gran pau d’esperit amb la certesa d’haver assistit a un espectacle molt
especial. Molt recomanable. El preu és de 50 TL els adults i 40 TL els menors de 24 anys, o sigui
180 TL i els paguem més a gust que algunes entrades a recintes històrics.
Tornem cap a la furgo, en Marçal es menja un “Dürum” (sempre te un budell buit), agafem el
tramvia fins a la plaça de Beyazit i baixem per la Gedik Pasha cadessi, directes cap al mar, cap a
l’aparcament, tot passant abans per una zona plena de restaurants de peix on ens ofereixen de
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tot. Veiem el rètol d’una marca de gelats que es diu “Alpedo”, que no fa massa ganes de
menjar-ne.
Arribem a la furgo, segueix havent-hi la mitja dotzena d’autocaravanes d’ahir, tot està en
ordre. Ens dutxem i fem un te a la llum de la lluna.
La Marta i jo anem a fer una volta a la vora del mar. No sempre pots fer un passeig a la vora del
Bòsfor a la llum de la lluna abraçat a la dona de la teva vida. Això sempre val la pena.
Dijous, 2 d’agost
Ens llevem a les 7 per aprofitar el dia i anem directes al Gran Basar.
El recorregut és el mateix d’ahir pujant per la Gedik Pasha cadessi fins a Beyazit i allà mateix ja
està una de les entrades del Gran Basar. Junt a aquesta entrada hi ha el petit basar dels llibres,
preciós, molt tranquil llàstima que els llibres estiguin en turc perquè et venen ganes de
comparar-ne algun.
Dins del Gran Basar hi ha poca gent, és aviat, els botiguers freguen el terra de marbre dels
carrerons coberts, els cambrers porten safates amb gots de Çay amunt i avall. Hi ha diverses
font de marbre on omplen galledes.
Hi ha una mica de tot, però abunden les botigues de
joies, i d’or en general, doncs també el venen el lingots.
Hi ha botigues de roba, de catifes amb el rètol de “Es
parla català” de ceràmica, de làmpades, de pell,
antiguitats, etc.....
Parem a fer un te-çay en un dels caravassar del Basar. Els
caravassar o socs eren sub-recintes del basar principal
especialitzats en algun sector econòmic o comercial. En
les medines marroquines es diuen “Soucs” (en castellà
“Zocos”), en aquest hi ha unes botiguetes d’antiguitats,
un notari, un pintor, un joier i el micro-bar on fem el te,
que com a molt te 2 metres quadrats i on hi ha...17
telèfons (connectats)!!. Ens crida l’atenció que els testos
de les plantes i les pales dels escombriaires estan fets de
llaunes i/o garrafes d’aliments o begudes.
És molt atractiu, i ho recomano a tothom, però marxem
una mica decebuts, és massa botiga, és massa occidental. Prefereixo la medina de Fez.
Sortim del Basar i, sense deixar els carrerons de botiguetes, anem baixant cap al Bòsfor en
direcció a la mesquita de Süleymaniye, obra del gran arquitecte imperial Mimar Sinan, que va
ser l’arquitecte de quatre sultans i va deixar moltes obres imponents per tot el país.
Süleymaniye està situada a sobre d’una de les set colines de la ciutat (com Roma!) i domina en
bona part el perfil, l’sky-line, de la ciutat amb la seva gran cúpula i els seus esmolats minarets.
Es veu des de tot arreu. Aquesta mesquita és
la que s’aprecia com la més ostentosa de la
ciutat doncs va estar feta en l’època de
Solimà el Magnífic (+/- any 1550) en el
moment del màxim esplendor de l’imperi
otomà, tot i això ja era la quarta mesquita
imperial. El seu interior és d’una elegància
sublim, àmplia i lluminosa, alta i espaiosa,
amb uns immensos vitralls i les parets
decorades amb milers rajoles blaves d’Iznik.
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Seguim per les rodalies del Basar i comprem
una camisa per en Marçal i, poc més enllà,
trobem un curiós establiment o fan ales i
cuixes de pollastre a l’ast, a tots ens fa goig, i ja
hi estem asseguts demanant el dinar. Una mica
més amunt hem vist com elaboraven el que
possiblement serà el nostre plat favorit de la
cuina turca “Pide”, l’avantpassat de la Pizza.
Consisteix en una massa de pa a la que se li
dona forma allargassada i es farceix d’un
preparat previ de, per exemple carn picada i
tomàquet barrejat amb un ou batut, i al forn.
Impressionant!, n’anirem menjant durant tot el viatge.
Així doncs amb les ales i cuixes a la brasa, adobades amb espècies i pebre vermell, el “Pide” i
un suc de taronja i poma que em demano, i em fan, al xiringuito del davant, dinem com uns
campions pel que dinem, pel com i, sobre tot, per l’on dinem.
Satisfets pel dinar ens acostem a la propera mesquita de
Rustem Pashà, que està mig amagada en aquell laberint
de carrerons, a més, com que està aixecada del terra, s’hi
arriba pujant unes escales que sembla que no vagin
enlloc, (era freqüent que les mesquites estiguessin
aixecades, o sigui en un primer pis, i que als baixos hi
hagués tot un seguit de locals o botigues llogades que
contribuïen amb aquests lloguers al manteniment de la
mesquita en qüestió). Aquesta mesquita també es de
Sinan i va ser construïda per encàrrec del gendre de
Solimà. És molt maca, una autèntica joia. És un autèntic
oasi blau de pau enmig d’aquell atapeït barri, t’arriba el
brogit de l’activitat humana de lluny, hi ha molta més
llum que al carrer, hi ha harmonia. Molt més petita que
Süleymaniye però bellament decorada, també amb
ceràmica blava d’Iznik, que la fa més acollidora i
construïda en dimensions més humanes.
A totes les mesquites on hem anat, hi hem pogut entrar, però en totes hi ha mocadors i/o
pantalons per tapar-te a l’entrada.
Seguim baixant per aquells carrers que ara són dels llauners, hi ha tota mena d’estris per la
llar, cuines, cassoles, etc..., nosaltres comprem 2 llauradors pel mercat i un molinet de pebre.
Arribem al mar, a la zona de l’inici del Corn d’or, on hi ha els vaixells particulars que fan
recorreguts turístics pel Bòsfor i ens deixem “assaltar” pel primer venedor que ens agrada i,
acordem un preu de 15 TL per tots quatre.
Mentre esperem fem un cafè en un xiringuito que tenen al port, un parell de taules cobertes
amb unes lones. El cafè me’l fan, lògicament, a la turca. En una peroleta molt especial hi posen
la mida justa d’aigua, un parell de culleretes de cafè i altres tantes de sucre i quan ha bullit dos
cops te’l posen a la tasseta. La senzilla combinació del molt bon gust del cafè, l’artesania de la
seva elaboració, el xiringuito acollidor, davant del Corn d’or a Istanbul fa que aquell cafè sigui
un dels millors records del viatge. El millor cafè del viatge.
En acabat, un home ens fa la cerimònia de la lectura dels pòsits del cafè. No ens entenem però
és molt curiós de veure-ho.
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Pugem al vaixell, però la Marta i en Marçal en baixen doncs el moviment estant parats els
mareja. Finalment, quan ja han omplert el vaixell, sortim, passem per sota del pont Gàlata que
sempre està ple de gent i vehicles amunt i avall i on hi ha dotzenes de pescadors amb les seves
canyes que van traient peixets del mar.
Iniciem el recorregut pel cantó europeu del
Bòsfor en direcció al mar Negre, passem al
costat d’uns grans creuers, contínuament hi ha
vaixells, públics i/o privats, que creuen l’estret
entre els dos continents, vaixells més grans
que van o venen del Mediterrani o del mar
Negre. Passem per davant del palau de
Dolmabahçe un edifici del segle XIX edificat
pels darrers sultans en estil neoclàssic
europeu, molt lluny de l’atractiu de Topkapi.
Passem per sota del pont del Bòsfor, el primer
dels dos ponts que te Istanbul que uneixen els
dos continents i seguim remuntant veient, petites terminals de transbordadors, restaurants
flotants, mesquites, cases i el continu trànsit de vaixells en totes les direccions. En això que
també ens cau un bon xàfec, que dalt del vaixell no ens afecta. Seguim cap al nord fins al segon
pont, on creuem el Bòsfor per començar a baixar per la part asiàtica. Aquesta part està menys
urbanitzada, hi ha més torres, cases individuals, la majoria d’un cert nivell, hi ha més arbres,
sembla més tranqui-la. Més avall comencen a aparèixer els primers barris però mai amb la
densitat de la part europea.
El recorregut és força entretingut i interessant, però per millor entendre on ets, cal tenir
sempre present una imatge aèria, un mapa del lloc, i recordar que estàs en un passadís entre
dos continents, en un camí d’aigua recorregut des dels inicis de la navegació que uneix el mar
Negre i el Mediterrani, un lloc molt especial que sempre has vist als mapes i on ara hi ets.
Finalment, després de +/- 2 hores de trajecte, tornem apassar per sota del pont Gàlata i
tornem a lloc. Per 45 TL tots quatre, amb vistes a dos continents, que més vols?
Ja a terra, anem al “Basar de les espècies”,
que tot just si són dos carrers coberts
creuats, molt a prop del pont Gàlata i
absolutament ple de gent, majoritàriament
turistes, és mitja tarda i és el preu a pagar. Els
venedors t’ofereixen de tot, hi ha espècies de
tot tipus i presentacions, tes de tots els
gustos i combinacions possibles, la famoses
“Delícies Turques” , l’avantpassat de les
llaminadures de goma. Acabem comprant te
de poma, que és una de les begudes
nacionals, i formatge i embotit turcs, el
formatge és una mena de Gruyère i l’embotit és de vaca, com la “cecina” que venen a Morella.
Molt interessant però l’atapeïment de la gent li resta bona part de l’atractiu.
El barri que envolta el Basar de les Espècies també inclou tot de carrerons amb botiguetes de
tota mena però predominen les de comestibles entre les que hi ha de galindaines i xocolates i
ens crida l’atenció una llarga fila de gent que estan fent cua per...comprar cafè. Tots són
autòctons pel que veiem clar que nosaltres també n’hem de comprar. En comprem un sobret
de 100grs per fer durant el viatge i un pot de quart de quilo per casa (9.75 TL) la botiga és força
gran i hi ha tot de nois despatxant a gran velocitat, i tot i així hi ha cua!, el nom de la botiga és
Kurukahveci Mehmet Efendi, i el cert és que el cafè és molt bo.
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Anem a la mesquita nova, la Yeni Camii (Camii: Mesquita en turc), que només te 400 anys!,
menys atractiva que les que hem vist al matí i molt semblant a Suleymaniye i Sultanahmed.
Ens submergim en el pont Gàlata, que és un
submón, un formiguer humà amb els cotxes i
tramvies per sobre, la gent per dins del pont i
els vaixells per sota. L’estructura del pont
està plena de bars i restaurants especialitzats
en els entrepans de peix, bàsicament “Barat”
(no pel preu si no pel nom del peix, “caballa”
en castellà), en hi ha bastants i amb preus
variats. Arribem a l’altra banda del Corn d’or,
al districte de Gàlata i decidim sopar en uns
restaurants de peix que hi ha, força bàsics,
però en un racó a la vora del mar i enfront
del perfil de la ciutat, l’espectacle és immillorable, únic. Val la pena.
Un llobarro a la brasa i dos entrepans de peix per 33 TL.
Més enllà hi algun carretó de venda ambulant d’entrepans, una plaça bruta i establiments
dedicats al manteniment de vaixells, tot molt degradat.
De tornada a la civilització, l’Èlia es casca un Dürum i mentre l’esperem veiem passar el món.
Agafem el tramvia fins a Sultanahmed, baixem a l’inici del parc del mateix nom. És la darrera
hora de la tarda, hi ha molta gent, hi ha un stand d’alguna televisió turca amb un home parlant
i força personal que se l’escolta. Hi ha venedors ambulants de tot.
Més avall hi ha una fira d’artesans. Fa molt de goig veure tot el que hi fan i venen: roba (em
miro una camisa negre però em va petita), estris de llauna per casa, pipes, estris de fusta , però
el que ens crida més l’atenció és una parada on (és una mica difícil d’explicar) en un recipient
amb aigua, pla i amb l’aigua molt quieta, hi van posant gotes de pintures de diferents colors i
amb uns palets van tibant de la pintura que sura fins aconseguir uns dibuixos i formes molt
místiques i psicodèliques i quan tenen el dibuix acabat posen a sobre de l’aigua un paper
(evidentment molt especial) que absorbeix les pintures del dibuix fet a sobre de l’aigua, i per
tant, el passen a positiu i aconsegueixen un estil, unes formes, imatges i textures úniques.
Impressionant. Comprem una làmina per l’Èlia.
També ens crida l’atenció l’elaboració d’un gelat que estan fent remenant una mena de
galleda envoltada de gel, tal i com es feia abans aquí, a les cases i tal és la temptació que, tal i
com diu la dita, la millor manera de vèncer-la és caient en ella i això fem. És un gelat exquisit,
molt suau i espès a la vegada, molt cremós, Molt bo.
Entrem a Sultanahmed, el recinte exterior és
impressionant, i tal i com t’hi vas acostant, tu
et vas fent més petit, les dimensions de l’edifici
són les que toquen a la mesquita més gran de
la capital d’un imperi en el moment del seu
màxim esplendor. És de les poques mesquites
del món que te sis minarets, altíssims. La
il·luminació nocturna dona a l’edifici una aire
més majestuós, si és possible. És la hora del
final del dejuni diari del Ramadà i hi ha molta
gent que hi entra i surt. Hi ha un primer pati
interior previ a l’edifici, una mena de claustre.
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Entrem.
I entrem en un altre món, en l’Islam. La mesquita està plena de gent de tots tipus, grans i
petits, uns resen, altres s’ho miren i els nens juguen. Fa una certa olor a peus doncs tots anem
descalços. L’imam està fent la seva pregària. Prop del Mirhab hi ha un grup d’homes. Les dones
estan en un altre recinte diferenciat i la zona central és per tothom, turistes (com nosaltres)
inclosos. Tot l’interior està decorat amb milers de rajoles de ceràmica blava d’Iznik, d’aquí el
sobrenom de la Mesquita Blava. De l’altíssim sostre baixen uns tirants dels que penja un
immens cercle metàl·lic coronat de bombetes. És una mesquita, potser la més gran i bonica de
les mesquites en ple funcionament. Ens asseiem a terra, junt a una de les immenses columnes i
veiem passar la gent i gaudim de les perfectes proporcions de l’edifici, embadalits.
Marxem una mica estabornits de l’espectacle pels sentits de que acabem de gaudir, caminem
camí de la furgo pensatius. Tota una experiència. Una més.
Baixem cap al mar, per una zona nova, molt tranquil·la,
amb alguns hotels, són carrerons més foscos, passem pel
davant d’un parell de cases força antigues, d’estil otomà,
són de fusta, amb el primer pis més sobresortint que la
planta baixa, amb els desaigües per fora de la façana i
força roba estesa.
Hi ha molts gats furgant entre la brossa.
Passem per sota la via del tren i arribem a l’avinguda
Kennedy i ja estem al parc o està el complex esportiu.
Dutxa reglamentària i passeig pel front marítim. En
aquesta ciutat passes, en molts pocs metres, d’estar al
centre de l’univers a estar en un lloc allunyat i tranquil.
La nit és suau, la remor de la ciutat queda enrere, hi ha
lluna plena i estem passejant tots quatre per Istanbul.
Se’m posa la pell de gallina quan escric això.
Divendres, 3 d’agost
Tenim una rentadora (gratuïta) posada pel que esperem a que acabi i, per si de cas, estenem la
roba en un edifici annex al dels vestidors que està en obres a dins del qual hi ha una tenda de
campanya amb una parella de joves txecs que han anat a parar allà buscant un lloc on dormir
pel que també han pagat 20 TL com nosaltres. Deu ser el preu únic.
Anem a buscar el tramvia per anar a la botiga de modelisme on abans d’ahir vam comparar
una furgo en miniatura, doncs ahir, a repassar els tiquets de les compres, la Marta se’n va
adonar que s’havia equivocat i enlloc de cobrar les 50TL, que ens havia dit, ens en va cobrar
150!. Arribem a la botiga i els equivocats érem nosaltres, la pu... furgo val 150TL..., les te totes
etiquetades i marquen això. Doncs cap dels quatre ho va entendre......no sé...
Plou una mica i agafem el tramvia cap a Santa Sofia però hi veiem molta cua pel que decidim
quedar-nos al tramvia i anar fins al final a veure una mica de ciutat, anem tirant fins a no sé on,
ja a les afores, amb grans espais oberts i barris dormitori. Mitja volta i tornem cap al centre.
Tornem a estar al parc de Sultanahmed i decidim visitar la “Cisterna Basílica” doncs no hi ha
gaire gent. Entrem al submón d’Istanbul (previ pagament de 40TL). Aquest recinte subterrani,
com el seu nom indica, és una immensa cisterna per emmagatzemar aigua construïda en època
de l’imperi bizantí, això vol dir poc més enllà de l’any 500, o sigui que estem dins d’una
construcció que té uns 1500 anys d’antiguitat! I encara està plenament operativa. El lloc és mig
misteriós doncs està en penombra i tot són jocs d’ombres i, a més per l’aigua, hi volten uns
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peixos, carpes, que semblen fantasmes
fugissers esmunyint-se als peus d’aquell bosc
de columnes. Els nens els hi tiren miquetes de
pa i elles acudeixen golafres. Passejant entre
les columnes hi trobem força catalans. És un
lloc molt curiós i atractiu, i a més, s’hi està
fresquet.
Sortim a la llum i busquem un lloc per dinar.
Donat que estem en un lloc molt cèntric
intentem sortir-ne una mica però no ho
aconseguim i (passerells!) caiem rendits als
cants de sirena del tio d’un restaurant que ens promet menjar bé. Dinem tots sols a un altell
ple de catres i coixins, frescos i ens posen una mena de plats combinats amb albergínia, salsa
de iogurt, salsa picant, amanida i la carn picada a la planxa i unes “tortes” amb les que tu et
muntes els rotllets al teu gust (80TL).
Anem directes a Santa Sofia, en la meva opinió l’edifici
més “especial” d’Istanbul, ja sigui perquè inicialment va
ser construït com a basílica, reconvertida en mesquita
pels otomans i actualment, simplement, museu però
sobre tot pel fet d’haver estat construïda al voltant de
l’any 500 (es va acabar el 537), la qual cosa no sols vol dir
que te uns 1.500 anys, si no que només hem de pensar
en que es construïa aquí al voltant de l’any 500!!. Les
esglésies de la Vall de Boí, amb tot el seu immens encant,
són de l’any 1.000!! (+/-) i són constructivament ridícules
al costat de Santa Sofia. Costa entendre que aquella
elegant immensitat, aquell esbelt equilibri, aquella
harmonia silenciosa, es construís fa quinze segles, quan
aquí encara anàvem poc menys que amb pells i vivíem en
cabanes. És difícil d’assumir tanta grandiositat i
necessites temps, deixar de mirar i tornar a mirar per
assimilar on ets i tornar a gaudir. Les alçades de les portes, dels vestíbuls i sobre tot de la
cúpula de la nau central, una cúpula suspesa en l’aire. En el pis superior hi ha tot de mosaics
originals amb els emperadors bizantins Constantí i Justinià i moltes altres figures, bíbliques i/o
imperials, en hi ha moltes i pots anar a veien el detall amb que estan fets aquells antics
mosaics daurats. Amb la conquesta otomana, cap al 1.500 es va reconvertir en mesquita i al
segle XIX hi van penjar una grans medallons de les quatre columnes amb els noms d’Alà,
Mahoma i els dels dos primers califes.
Segons la nostra guia Lonely Planet, Santa Sofia és un dels edificis “més meravellosos del món”
i hi estic d’acord, com a mínim pels que he vist jo.
Mentre estem dins de Santa Sofia fa un bon xàfec del que ens en lliurem.
Entrada: 25 TL per persona !.
Una mica trastornats pel que acabem de veure i de tot el que significa, sortim a l’avinguda de
l’hipòdrom, l’antic estadi romà, on encara hi ha la fira que vam visitar ahir, on ens prenem un
dels deliciosos gelats que fan, i comprem un pa de motllo, seiem una estona a l’ombra.
Tornem a entrar a Sultanahmed, ara de dia, encara fa olor de peus..., tornem a veure les
dones tapades amb el niquab i això als occidentals sempre ens xoca. Ara de dia la fantàstica
mesquita blava (el seu nom oficiós) llueix en tot el seu esplendor, la llum entra per les 260
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vidrieres i les ceràmiques blaves d’Iznik llueixen amb tota
la seva brillantor, tot això és cert però no te la mística que
tenia ahir a la nit. Tot i això les elegants formes de l’edifici
generen una harmonia que omple l’immens espai central.
Seiem al terra, al peu d’una de les quatre enormes
columnes similars a gegantines potes d’elefant i veiem
l’activitat dels fidels i molts curiosos i turistes, és molt
relaxant. La gent entra, fa les seves oracions i se’n va.
Tornem cap a l’aparcament pel mateix camí d’ahir, fent
parades per comprar un pa rodó, pollastre i fruita. Posem
una altra rentadora.
Havent sopat fem un nou passeig a la vora del mar en la
nostra darrera nit a Istanbul, hi continuen els venedors
ambulants de musclos a la brasa, de fruits secs, de te;
també hi ha llocs on fumen amb nargile o sisha (Pipes d’aigua) al final del passeig hi ha un gran
nombre de pescadors amb les seves canyes.
Al cel veiem una mena d’estel vermellós que identifiquem com globus de paper de seda que
porten un cotó impregnat d’alcohol que es crema i escalfa l’aire de l’interior del globus la qual
cosa el fa enlairar. Poc a poc en van apareixent més que van pujant dubitatius cap a la negror
absoluta de la nit sobre el mar. Els veiem enlairar-se des de diferents llocs de la costa.
Aleshores el muetzí inicia el seu cant i Sultanahmed enlaira els seus sis minarets il·luminats cap
al cel i tot plegat composa una fantàstica obra que ens satisfà.
Fa molt bona temperatura i dormim molt bé, com cada nit.
Dissabte 4 d’agost
Marxem d’Istanbul
Ens llevem aviat i sortim de l’aparcament per l’avinguda
Kennedy i posem gasoli, voltem el districte de Sultanahmed
fins al pont Gàlata per on creuem el Corn d’or i enfilem
terreny desconegut, perquè endinsar-se en una ciutat, i més
d’aquestes dimensions, sense el GPS neguiteja, però quin
remei!. Portats per la intuïció i l’experiència i per les
referències que vaig agafar des del vaixell pel Bôsfor anem
remuntant cap al nord intentant veure el pont del Bòsfor
(Bogaziçi köprüsü en turc) i tenir-lo com a referència fins
que, afortunadament, trobem una indicació cap a Ankara,
que seguim i ens porta al pont per on passes d’Europa a Àsia.
El cert és que és un pont més, penjat, bonic i gran però psicològicament és molt excitant. Tota
la vida has vist als mapes i llibres de text aquest estret. Sempre t’ha semblat Àsia com un lloc
molt llunyà, ignot i desconegut, remot i perillós, estrany; i mentre, nerviós, vas conduint entre
el trànsit i pensant en tot això veus, a la dreta un gran cartell groc on posa:

“Welcome to Asia”
i t’agafa tot, fa molta il·lusió arribar amb la teva furgo i la teva família a Àsia.
I així és, a mig matí del dissabte 4 d’agost del 2012, entrem, amb la nostra
furgo, a Àsia.
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Fem les fotos com podem perquè no es pot parar i just passar el pont hi ha el peatge, que
paguem amb la tarja KGS. Al cap d’una estona, encara doncs dins d’Istanbul, i mentre anem
passant per immenses ciutats o barriades dormitori amb les seves corresponent i lluents
mesquites, trobem una bona caravana motivada per un accident. Plou una estona una
tempesta d’estiu. Passem prop del circuit d’Istanbul. Seguim per la O-4 / E-80, direcció Ankara,
direcció sud-est, per zones de clara expansió amb molts edificis nous i anem per aquesta
autopista fins a girar a l’esquerra, cap al nord en direcció a Safranbolu.
Al deixar l’autopista el paisatge es va
verdejant i l’aire refrescant, apareixen els
boscos i anem pujant fins passar un port de
1500 mts d’alçada, per acte seguit començar a
baixar fins a Safranbolu (Patrimoni de la
humanitat de la UNESCO), tal i com hem anat
baixant ha anat pujant la temperatura fins
arribar al poble amb una forta calor. Arribem
mig estabornits.
Safranbolu és la ciutat otomana millor
conservada, per això la UNESCO la va posar al
se catàleg. El casc antic és encantador, amb
autèntics artesans autòctons com forners,
ferrers, sabaters, sastres, etc..., a més tenim la sort de que, al ser dissabte, hi fan el mercat
setmanal, per on fem una volta i dinem a la plaça on el fan, junt a l’hotel Cinci Han, un antic
caravanserai reconvertit en hotel. Dinem a un bar molt recomanable, el Bereket Sofrane que a
tots ens crida l’atenció doncs està impecablement net amb les cassoles brillants i una parella al
front molt amable i atenta, dinem Kofte, amanida d’arròs, raviolis turcs (molt petits), mongeta
tendre amb tomàquet i síndria, per 32TL.
Fem una segona volta pel poble i comprem un fantàstic pa rodó (1.90TL) i fruita al mercat,
tothom és molt amable i polit.
Al centre del poble hi ha un antic recinte, ombrívol, mig cobert per unes espesses parres
farcides de gotims de raïm, al recinte hi ha tot d’artesans i un petit cafè. Comprem una
preciosa camisa brodada per l’Èlia. Seguim veient altres ferrers, botigues de dolços i de
records. Quan pots agafar una certa perspectiva veus que el poble és molt pintoresc, és molt
especial, un oasi en el temps. Aneu-hi.
Marxem cap a Ankara (però “encara” no hi arribem, joc de paraules que, amb diverses
variants, anirem fent durant tot el viatge).
Entrem a la ciutat buscant un aparcament que, segons una crònica d’internet, està junt a la
muralla de la ciutadella i molt a prop del museu de les civilitzacions que és el nostre objectiu
per l’endemà. Entrar a una ciutat com Ankara, de quatre milions i mig d’habitants!, de nit i on
per molt que preguntis no t’entendràs i, sobre tot, sense GPS és força complicat i així ens surt
doncs estem més d’una hora fent voltes per la ciutat, la qual cosa vulguis que no incrementa la
càrrega nerviosa, no entenem ni trobem cap senyalització que ens serveixi de gaire, quan
sembla que anem bé..., trobem obres, etc..., finalment quan sembla que estem a prop però no
acabem de trobar el lloc decidim preguntar en una parada de taxis, on per 5TL ens hi
acompanyen. Trobem l’aparcament, o això, creiem però està molt abandonat i no ens en
refiem (un inconvenient d’anar sols) per la qual cosa fem una volta pel barri buscant un lloc
millor i ens fiquem per uns carrerons fantasmagòrics d’on ens en sortim gràcies a que un
autòcton, que se’n va amb el seu cotxe, i ens acompanya i treu d’allà.
Finalment parem en l’aparcament que hi ha a la porta de l’antiga ciutadella d’Ankara, junt a
una parada de taxis, on tenen fins i tot una caseta on fan te i tenen una petita oficina, als que
preguntem per un aparcament per passar la nit, al que ens responen que allà mateix, que ells
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hi estan tota la nit i que tranquils, i ens convenç. Fa força (molta) pendent, però a aquelles
hores i en aquella ciutat és el millor que podem fer.
Aparquem i fem una volta per les rodalies, hi ha un hotel força luxós, una mena de local social
del barri, botigues tancades i el “Museu industrial Rahmi M Koç” (la família Koç és la més rica
de Turquia) i res més, però no ens cal. Els hi ensenyem la furgo als taxistes als que els hi fa
molta gràcia (com a tothom), parlem de l’edat de la furgo i es sorprenen. Quan dic “parlem”,
es tracta d’una barreja d’anglès, gestos i bona voluntat per les dues parts.
Sopem els bistecs comprats a Istanbul.
Després de sopar fen una volta per les rodalies. Tot està tancat però trobem a un artesà
repicant unes xapes de coure. Trobem l’entrada al museu de la civilitzacions on anirem
l’endemà. I a dormir. De nit fa força fresca.
Diumenge 5 d’agost
Al llevar-me busco la causa d’un soroll de xapa de sota el motor i trobo una de les xapes de
protecció del carter fluixa, hi poso un parell de cargols i fora.
Entrem al famós “Museu de les civilitzacions
anatòliques” (60TL) pràcticament els
primers, veiem la sala més antiga, on hi ha
els objectes prehistòrics i hitites i..., no en hi
ha més..., estan en obres!, la mare que els va
parir! Ens han cobrat el preu sencer i falta
més de mig museu. Ens queixem a la sortida
però....; i el mosqueig encara és més gros
tenint en compte tota la moguda i patiment
d’ahir per buscar el lloc per fer nit!, estem
més que emprenyats. Tot i això, cal dir que el
que veiem de la civilització hitita és
impressionant, les estàtues i els relleus
esculpits són fantàstics.
Marxem d’Ankara amb bastant més facilitat, i plaer, que a la vinguda i ens dirigim a Hattusa, la
capital dels hitites a uns 200 kms a l’est d’Ankara.
Pel camí, com en tot el país, hi ha parades de fruita per la carretera, del que cultivin en aquella
comarca. En aquest cas són unes parades immenses de melons tots molt ben posats. Junt als
melons venen unes olles de fang.
Arribem a darrera hora del matí a Bogazkale, el (trist) poble junt al qual està Hattusa, l’antiga
capital de l’imperi hitita. Aquest imperi, que es perd en els límits entre la història i la
prehistòria, anava des de l’actual Síria fins a Europa, tenia aquí la seva capital amb uns 50.000
habitants, va coexistir amb altres grans imperis de l’història antiga com el babiloni, l’assiri o
fins i tot amb l’Egipte dels faraons i és Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO.
Les restes del recinte estan molt escampades en una zona de turons suaus, àrids, amb herbes i
pedres, o sigui poca cosa més que res que reflexi el passat esplendor d’aquell lloc. Hi ha un
circuit d’uns 8 kilòmetres de recorregut que es pot fer perfectament amb vehicle i anar fent
parades. Pels profans, com nosaltres, aquelles piles de pedres no ens diuen gran cosa, malgrat
això, la elegància de la porta dels lleons, la fortalesa del cim de la ciutat, els gravats a les
pedres són força atractius, acabem el recorregut parant a dinar en una bona ombra a
l’aparcament del temple principal, el ” Büyük Mabed”, del segle XV abans de Crist!. En aquest
recinte, hi ha el que més em va cridar l’atenció quan vaig llegir l’apartat de la guia sobre
Hattusa i l’imperi hitita, va ser la curiosa història de la ”Pedra verda”. Aquest monòlit de pedra
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verda (desconec el mineral), un cub, bastant
regular d’uns 70 cms de costat, d’una pedra de
color verd fosc, finíssima, polida pel pas dels
segles (mai millor dit!) va ser el regal de
Ramsés II al rei hitita Muwatallis, com a
conseqüència de la signatura del Tractat de
pau Qadesh entre els dos monarques. Els dos
imperis van guerrejar fins arribar a la batalla
de Qadesh, l’any 1274 aC. (la primera batalla
documentada de la història) però ambdós eren
massa forts, pel que finalment van fer un
tractat de no-agressió i com a mostra Ramsés
II va regalar a Muwatallis aquella pedra.
Pensar que en aquell lloc hi havia la capital d’un imperi d’aquelles proporcions, d’aquella
capacitat, amb el que Ramsés II es va veure obligat a signar un tractat de pau. Que aquella
pedra va viatjar des de vés a saber on, a milers de quilòmetres fins allà on est tu, que l’estàs
tocant, mareja una mica. És molt especial tocar aquell objecte, acaronar-lo (està allà al mig,
sense cap protecció ni vigilància especial), el veus com un objecte anòmal respecte el seu gris
entorn. Aquella pedra és un tros d’història antiga, molt antiga, que pots tocar.
Vaig tenir la mateixa sensació com quan l’any passat vam anar fis a Arromanches a la
Normandia francesa, i vaig tocar les restes dels molls utilitzats en el desembarcament aliat, són
trossos d’història de la humanitat, i a mi, m’impressiona.
D’altra banda et fa veure la feblesa humana perquè si d’aquella immensa potència política,
militar, etc.. només en queda el que veus, de tu, no en quedarà res.
Mentre dinem para un autocar al mateix lloc on som i ens fan fotos, dinant allà a l’ombra al
costat de la furgo, suposo que la nostra llibertat els hi fa enveja.
Marxem més cap a l’est, direcció Sivas, per àmplies i planes carreteres amb paisatges
cerealistes molt oberts i un relleu suau. Se’ns fa de nit bastant més aviat, a dos quarts de vuit,
doncs estem força més a l’est que a Barcelona. Un cop a Sivas, girem cap al sud direcció
Kangal, d’on és originària una raça de gossos pastors, grans i forts, amb una retirada al nostre
pastor del Pirineu. Però no en comprem cap.....
Ja de nit, cap a les nou, amb fresca, amb uns 600 quilòmetres al cos (que molts dies després
ens adonem que no havíem d’haver fet...) i per una molt petita carretera, arribem a un dels
llocs més curiosos del viatge, arribem al balneari de Baliki Kaplika, un racó de món
(Coordenades Google maps: 39.2911, 37.481704), tan perdut que al veure’ns arribar l’home de
la barrera no sap ben bé que fer ..., el tio truca a la recepció del recinte i m’acaben passant el
telèfon a mi..., finalment passem, anem fins a recepció i per 20 TL hi podem passar la nit, més
altres 30TL per banyar-nos al complex.
El lloc està antiquat però hi ha de tot, és un complex creuat per un riu, amb diversos edificis:
hotel, botiga, bar o “Garden tea”!, taules de pic-nic (amb llum que agafem per la furgo),
bungalows, servei mèdic i les piscines termals....però el gran atractiu del lloc són els Garra Rufa
(em recorda la paraula catalana magarrufa), ni idea no?..., doncs els Garra Rufa són els
famosos peixets que et mengen la pell morta dels peus ( i d’on sigui...) i que ara trobem en
peixeres de centres comercials, on poses els peus i ells et rosseguen la pell morta. Doncs
aquests peixets són originaris d’aquest balneari!, d’on està, lògicament, prohibit treure’n.
Aquestes bestioles també tenen la particularitat de ser uns dels animals que són capaços de
viure en aigües més calentes, doncs les surgències termals estan a 37 graus!.
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Be doncs com que fins les 10 ens podem
banyar..., cap a les piscines! (una per sexe...) a
conèixer els peixets. Ens fiquem a l’aigua
(calenta), on ja hi ha uns quants homes parlant
tranquil·lament i alguna mainada jugant, però
bàsicament hi ha una certa calma. És de nit,
l’aigua és fosca, però ens hi fiquem...., passen
uns segons i, en un moment donat sents que
alguna cosa petita t’ha tocat, ara aquí, ara allà,
en qualsevol part del cos. La sensació és força
estranya, sorprenent i angoixant, en alguns
casos sents les petites mossegades que fan i és
força incòmode, i més sense veure’ls, pel que, en pocs minuts, acabem sortint de l’aigua rient
histèrics, sense poder resistir-ho.
Una bona dutxa i cap a la furgo, però de camí, en una zona enjardinada trobem un petit canal
enrajolat, amb uns escassos 15 centímetres d’aigua, on també hi ha peixets i hi acabem tots
quatre amb els peus a dins, asseguts a la vora. Aquí hi ha molt menys neguit doncs per una
banda els veus i per l’altra, veus que són petitons com gambússies, per la qual cosa es suporta
perfectament. Ells van al seu rotllo i et van rossegant la pell del taló, a sobre dels dits, etc i si hi
poses la mà, doncs també. El pessigolleig és molt divertit, ens fem un fart de riure veient-los i
veient-nos. Fem moltes fotos.
Sopem, divertits, comentant les estranyes sensacions viscudes a les piscines, a les taules de
pic-nic del recinte, cobertes i amb llum.
Dilluns, 6 d’agost
La Marta i jo ens llevem aviat i “comprem” una hora d’internet (2TL) per començar a negociar
amb Anek Lines sobre l’assumpte del càmping on board pel ferri de tornada de Grècia a Itàlia i
aprofitem per enviar a la família i amics, les primeres fotos dels peixets rossegant-nos els peus.
Quan ja ens hem llevat i esmorzat tots, ens en tornem a la piscina a veure que passa, i el que
passa és que ara sí veiem els peixos i no se si és pitjor que ahir nit quan no els veiem, perquè
ara, mentre són més o menys petits, com ara els que ens rossegaven ahir al canal, doncs cap
problema, però és que en aquesta gran piscina...han crescut!, i força!. Arribant en alguns casos
a peixos d’uns 7 ò 8 centímetres dels quals ja notes, sensiblement, la mossegada, a més, ahir
nit, en el canal, amb quatre dits d’aigua doncs et rossegaven els talons però ara, a la piscina,
amb aigua fins el coll, “t’ataquen” per tot el cos i la sensació és força estranya, incòmoda i
divertida a l’hora, els nostres riures histèrics i el nostre vocabulari estrany és observat pels
pocs homes que hi ha a la piscina sense que canviïn gaire la cara.
Finalment, camí de la furgo, baixem al rierol que creua el recinte i...allà també hi són els Garra
Rufa, en llibertat, i apareixen ipso-facto en quan poses un peu a l’aigua, que també està
calentona, a molt bona temperatura, com en tot el recinte, uns 37/38 graus.
Marxem amb una nova experiència al sarró.
Seguim cap a l’est, devem estar força a prop del centre geogràfic del país. Passem per
immensitats on estan recollint el blat. Estem a una certa alçada doncs l’aire és fresc i fem
alguns ports força revirats, en la baixada d’un d’ells trobem un camió carregat amb sacs de
carbó, que ens havia avançat feia una estona, bolcat i no deu fer massa... finalment arribem a
una gran vall on està Divrigi, un lloc perdut, enmig del país que te l’immens atractiu de tenir
una mesquita Patrimoni de la Humanitat, una mesquita estranya, sense els típics minarets i
amb un treball de la pedra digne de ser admirat i analitzat.
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Arribem a Divrigi a l’hora de dinar, fa molta
calor, dinem, prop de la mesquita, que es veu,
dalt d’un turó, des de tota la ciutat, en una
taula que hi ha en una petita pèrgola, amb
l’ombra justa. Dinem uns raviolis que vam
comprar a Ancona.
Havent dinat, pugem fins la mesquita “Ulu
Camii” , construïda l’any 1228 i que és força
estranya amb un original sostre punxegut,
amb un minaret que sembla una torre de
fortificació i, sobre tot un treball en la pedra
únic en tot el país, és una de les estructures
religioses islàmiques més antigues del país. Els treballs en pedra que envolten les dues portes
de l’edifici són extraordinaris amb tota mena de relleus i gravats, geomètrics i/o naturals
impressionants. El seu interior és molt senzill, sense cap decoració i unes robustes columnes
que aguanten l’estructura amb elegància i sense pràcticament cap decoració.
Junt a la mesquita hi ha el “Darüssifa”, un antic hospital mental del mateix estil i època, amb
un interior molt senzill en el que destaca una font en espiral que trencava el silenci del lloc i
relaxava las pacients. El conjunt arquitectònic reforça el model de la mesquita com a lloc
d’acollida de fidels, de pobres i malalts, amb la construcció d’edificis annexos dedicats a la seva
estada, model que es tenia en l’època i que es troba en altres llocs del món islàmic.
Molt maca per ella mateixa, per la seva antiguitat i per la seva originalitat.
Havent dinat baixem a la medina del poble amb carrers plens de botigues de tota mena de
coses. L’avantatja d’un lloc com aquell, d’uns 15.000 habitants, és que tot està molt a prop i en
un curt radi hi trobes de tot, queviures i estris, barbers (molts) i bars, antics i moderns. Voltant
pel lloc comprem unes galetes i fem un te i en un moment donat decideixo tallar-me el cabell
en una de les moltes barberies del lloc, totes impecables i totes amb gent. Em tallen el cabell i
em repassen els pels de les celles, del nas i les orelles (!!) per 7TL (!!). Li donem 10.
Acabem de fer la volta i comprar queviures i marxem cap al sud, direcció Malatya.
Segons el mapa hi ha dues carreteres possibles i preguntem a uns taxistes si anar per Kanal o
per l’altra carretera i ens indiquen que per Arapdir...
Mare de Déu!, potser és la pitjor carretera per la que hem passat mai!, no perquè estigués en
mal estat, si no perquè estava en obres, totalment aixecada, sense senyalització ni trànsit de
cap mena, és més, molt possiblement ens equivoquem en algun punt doncs la carretera
empitjora exponencialment, amb pedres com punys fins que acabem en un punt on la
carretera es talla i és impossible seguir. Poc abans ens ha avançat una furgoneta i l’hem seguit
fins aquell punt en que ens hem vist obligats a fer mitja volta en aquell pedregar i sortir per un
accés de difícil explicació!..., però ens en sortim. Bufff...
Finalment, ja de nit, arribem a Arapgir, on aparquem en un aparcament d’aparent pagament,
al darrera d’una escola.
Un cop aparcats me n’adono que hem perdut
un tapacubs de les rodes i la tapa de plàstic del
dipòsit de gas!. Busco materials per solucionarho i trobo entre les deixalles de l’escola (taules,
cadires i cistelles de bàsquet) un tros de PVC
d’uns 13 cms d’amplada que anirà perfecte.
Per relaxar-nos, fem una volta pel poble, te un
centre molt petit, és una plaça/cruïlla de vars
carrers on hi ha una benzinera, una colla de
botigues, bars (plens d’homes) i forns. Anem
badant i entrem a una botiga on l’amo ens
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regala un grapat de cigrons torrats..., simplement els millors que hem tastat mai!, amb una
textura cruixent i un gust immillorables. També comprem unes ampolles de “Cola Turka” , que
tastem i m’agrada doncs és menys dolça que la original.
Sopar i dormir. La tarda ha estat esgotadora en aquella carretera infernal.
Dimarts, 7 d’agost
Seguim cap al sud, seguim baixant cap a Malatya, tot és un mar de camps de blat i de síndries,
que a Turquia tenen fama per les seves dimensions (i és ben cert!) en arribar a la vall, busquem
un lloc on esmorzar però no el trobem.
De cop, el paisatge comença a canviar i els camps es tornen un monocultiu d’albercocs, des de
trenta quilòmetres abans de Malatya només hi ha albercocs i cooperatives i cases particulars
on tenen els albercocs assecant-se al sol.
Parem en una de les cooperatives on hi ha
una colla de joves rialleres, amb mocadors
multicolors al cap, que venen a parlar amb
nosaltres, només una d’elles te unes llunyanes
nocions d’anglès, però tot són rialles i bon
humor, tot és joventut i alegria i ens entenem
com podem!. En ensenyen els albercocs
assecant-se, en diferents fases i ens en donen
un grapat per tastar-los. Els posen a assecar,
amb pinyol i tot, i al perdre aigua, el pinyol es
separa fàcilment de la carn del fruit i, amb
una simple pressió per sota, surt el pinyol net
(que es venen per cremar en estufes), i els segueixen deixant assecant-se fins al moment just,
en que s’envasen i s’exporten i, finalment, es venen ( a un preu immillorable en la parada
d’especialitats Marta, al mercat de la Concepció de Barcelona!!.
Passem Malatya, que és una gran ciutat i no ens atrau gaire i seguim direcció Golbasi, on girem
cap a Adyaman (on trobem les primeres indicacions cap a Nemrut i Kahta) la temperatura puja
en poca estona de 32 a 38ºC, fa força calor, és el migdia i busquem un lloc per dinar, i passem
per un pont per sobre d’un riu on veiem mainada banyant-se, pel que decidim afegir-nos-hi.
Busquem l’accés i aparquem a sota del pont, a l’ombra, i ens posem els banyadors i ens tirem a
l’aigua davant de la mirada de sorpresa de tots els que allà estaven. Uns estrangers, en un
vehicle estrany, que baixen fins aquí i es banyen!. Suposo que estaven acostumats a veure
passar els autocars d’estrangers, camí de Nemrut, amb les finestres tancades i l’aire
condicionat a tope i sense parar enlloc..., però és que no coneixien als que anem en furgo, de
fet en tot el país no n’hem vist quasi cap altra.
El riu on ens banyem és el Kahta, un riu amb una gran llera i un bon curs d’aigua al centre, amb
l’aigua justa i a la temperatura exacta per ser
totalment lúdic, ens ho passem molt bé
deixant-nos dur per la corrent. Dinem força
fresquets. Segons el Google maps les
coordenades del recomanable lloc són:
37.865395,38.621787.
Havent dinat parem al petit poble de Narince a
comprar aigua i mentre estem parats, un home
gran que està a l’ombra, sota una figuera, a
l’altra banda del camí, ens mira i diu que la
furgo perd aigua i ens caguem!. Miro a sota i...,
siiiiii, perd aigua i m’agafa tot!. Be doncs ja ens
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veus, posant la furgo a l’ombra, i buidant tot el que portem al darrera, sobre el motor, que és
molt i mirant a dins del motor. Res estrany..., miro més, més llum...., no veig res estrany;
posem un plat de plàstic a sota per mirar si és aigua o que és i sí, és aigua..., però no és
verda..., no és aigua del circuit!!, i doncs que cony és?. Mentre l’home ja s’ha preocupat per
nosaltres i ha trucat a no se qui que parla anglès i li ha explicat el nostre cas i... em passa el
telèfon i començo a explicar-li, i just, en aquell moment, en Marçal diu: “I no serà aigua del
riu?” i a tots se’ns obre el cel!!. Tant al accedir al riu on ens hem banyat i hem dinat, es passava
per uns tolls i alguns ramals del riu que tenien una certa fondària i, en algun d’ells hem agafat
aigua que s’ha quedat en alguna de les xapes de protecció del carter i que ha decidit caure just
aquí i davant d’aquest bon home. Mentre jo continuo parlant amb l’home del telèfon dient-li
que no passa res que és aigua del “river” que no tenim cap avaria. Sense tenir massa clar si ho
han entès marxem del lloc una mica atabalats per tot plegat.
Aquí esmento que a l’obrir el motor he vist una mica de gasoli a la base dels injectors dels dos
primers cilindres...., més endavant ja veureu com s’acaba.
Marxem i anem vorejant un riu fins que girem a l’esquerra i comencem a pujar, passem per
Kadarut on hi ha alguns hotelets i càmpings i seguim pujant. Passem la taquilla d’entrada al,
que també és Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, Parc Nacional Nemrut Dagi (Nemrut
Dagi Milli Parki) 22TL, tots quatre i la furgo, i seguim pujant. Són uns 12 quilòmetres des de
Karadut de continua i intensa pujada, a estones en primera i la furgo s’escalfa força. Les
darreres rampes són brutals!..., però arribem amb l’agulla de la temperatura sortint per dalt
pel que deixem la furgo una estona al ralentí fins que es normalitza.

Allà dalt només hi ha microbusos de turistes i algun turisme, però poca gent, tot i ser una de
les principals fites turístiques del país, un lloc que surt a molts llibres, ben poca gent. Hi ha el
reglamentari bareto i botiga de records, i d’allà surt un corriol que puja fins al cim, a 2.150 mts
del Nemrut Dagi, el cim de la muntanya és, de fet una immensa pila de pedres, de 50 metres
d’alçada!(es veu que en feia uns 70 però a principis del segle XX ho van dinamitar buscant la
possible tomba del rei i es van jalar la muntanya i no van trobar res...), a sota de la qual es creu
que podria estar la toma del seu constructor, el rei Antioco, anterior a l’arribada dels romans.
Aquest sonat va fer tallar a la muntanya dues grans terrasses on hi va posar unes immenses
figures de les principals divinitats i ell al mig. En una d’elles, la de l’est, hi ha una gran base i
algunes de les figures mig senceres i un segon altar. En la terrassa oest hi ha les estàtues més
espectaculars que, a més, a aquella hora de la tarda, amb el sol ponent il·luminant-les, cobren
una textura tova i suau. Allà és on està tota la gent gaudint del moment en que la posta de sol
confereix al lloc una mística especial, una colla de persones, en silenci respectuós gaudint del
regal que és viure allò. Els enormes caps humans i divins de les estàtues i el de l’àliga són
majestuosos, impressionants. La calma regna allà dalt i fa entendre que des d’allà dalt es
sentissin sers superiors. És un lloc immens i llunyà.
Les vistes són extraordinàries, intento veure l’Ararat, cap a l’est, però tot i els seus més de
5.000 metres, estem molt lluny i no el veig. A sota de la muntanya hi ha un gran embassament,
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tan gran que te el nom d’Atatürk, i quan alguna cosa a Turquia te aquest nom és que és molt
important per ells.
Baixem abans no es faci de nit.
Si la pujada ha estat caloríficament
complicada..., la baixada és l’apoteosi dels
frens, tot i intentar aguanta el màxim amb el
fre motor..., arribem a la vall sense frens. I
amb un tapacubs menys que ens ha avançat en
la baixada. Ja no en queda cap!.
La moralitat de l’assumpte és: No pugeu a
Nemrut amb el vostre vehicle sota cap
concepte. Quan arribeu a la base de la
muntanya, contracteu algú que us pugi. El
patiment de la pujada i la baixada no tenen
preu, és esgotador. No val la pena patir tant tu i el teu vehicle. Si hi voleu pujar, si voleu veure
Nemrut, busqueu-vos el mitjà que us porti però deixeu el vostre vehicle a baix. Recordeu-ho si
llegui aquesta crònica. Suposo que amb una T5 de x cavalls la pujada no és problema però la
baixada ho serà igual, per potent que sigui el vehicle.
Parem al mateix poble on hem parat a la pujada, a Narince, (on, a la vinguda, ens han dit que
la furgo perdia aigua), a comprar pa i trobem un forn on estan fent “Pide” (la pizza turca), jo
em quedo al vehicle mirant el nivell del líquid de frens, moment en que l’home del forn em
pregunta que passa i li explico, em diu que a ell li triga unes dues hores a recuperar la
normalitat dels frens però de totes maneres fa una trucada i al cap de cinc minuts apareix un
xaval amb una moto i ens porta una ampolla de líquid de frens, que agraïm (però no utilitzem).
Mentre el bon home ens ofereix anar a casa seva a fer un te, a dormir, el que calgui. A mi
m’agradaria però a la Marta no li fa goig pel que acabem marxant.
Com que ja és de nit, decidim anar a dormir a sota del pont del Kahta, on hem anat al migdia.
Ens hi banyem i ens refresquem doncs fa molta calor, molta, i a més la Pide és súper picat, tot i
que les hem demanat que no piquessin: “No hot”, “No biber” (Biber és bitxo picant) però allò
incomestible deu ser suau per ells.
Fa molta calor i a la una de la matinada ens tornem a banyar al riu. Finalment dormim bé.
Dimecres, 8 d’agost
A les 8 del matí ja tenim 31ºC..., serà un dia dur.
Seguim cap al sud, cap a Gaziantep. A la sortida d’un poble
veig una cosa estranya en mig de la carretera i a l’acostar-nos
veig que és...una tortuga!. Parem i la recollim i la traslladem
del medi urbà on estava a un medi rural enmig de camps de
festucs o pistatxos, “Fistic” en turc. Alliberem a Willy en un
camp perquè sigui feliç (però sempre he tingut el dubte de si
vam fer bé..., o era un animal urbanita!).
Arribem a Gaziantep, que està a 128 quilòmetres de Síria i a
uns 4.000 quilòmetres de Barcelona (!!), és el punt on hem
arribat, per terra, més lluny de casa en tots els viatges en
furgo. Sobre els possibles problemes per la proximitat amb Síria, res, no notem res d’especial
si bé també és cert que dies després d’haver-hi estat va haver-hi un atemptat kurd amb dos
morts!). És una gran ciutat (1.8 milions) amb el moviment propi que ella genera.
A Gaziantep hi ha el segon museu de mosaics romans més important del món (el primer
sembla ser que està a Tunis), que a més és força nou i, per tant molt vistós i ben equipat.
Trobem el museu amb certa facilitat, prop d’una zona amb molta vida, al carrer Korutürk
Cadessi on deixem la furgo en un aparcament vigilat.
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Entrem al nou Zeugma Kültür ve Müze Merkezi (24TL) (Adreça: Mithatpaşa Mahallesi Hacı
Sani Konukoğlu Bulvarı. Web: www.gaziantepmuzesi.gov.tr) un enorme complex que inclou,
entre altres edificis, el museu construït al voltant de la col·lecció de mosaics trobats en una
casa romana a Zeugma i que, a més, es van haver d’emportar a corre-cuita doncs es van trobar
quan ja s’havia construït una presa, les aigües de la qual, acabarien cobrint el lloc de la
troballa. Fins i tot en el vídeo on s’explica el procés de les troballes s’arriben a veure imatges
on l’aigua ja cobreix alguns dels mosaics exposats!.
Al museu s’hi està de collons, amb una temperatura perfecta.
Iniciem el recorregut passejant pels diferents
espais i admirant, bocabadats, aquelles obres
d’art, amb uns acabats, amb una precisió, amb
detalls extraordinaris. Hi ha figures humanes,
animals, mitològiques o series geomètriques
creades amb tal perspectiva que et fan estar
una estona mirant i analitzant que allò te 2000
anys i que avui seria molt difícil assolir aquella
perfecció a tots nivells. Hi ha mosaics al terra,
grans, molt grans, que decoraven estances del
recinte de Zeugma i d’altres de més petits,
penjats de les parets. Però la estrella del
museu és el mosaic anomenat de la “Nena gitana”, en turc: “Çingene Kızı" ,(Si bé sembla ser
que fins i tot podria representar a Alexandre el Gran...). Aquest és un fragment d’un mosaic
molt més gran que recull tot just els ulls i el serrell d’una figura andrògina però amb una
mirada penetrant. Interrogant, enigmàtica. El tenen sol, en una sala especialment vigilada, al
fons de museu, quasi sense llum i amb una il·luminació exclusiva que fa ressaltar aquella
mirada plena de força i que t’atrapa (És la imatge que porto actualment de fons de pantalla al
telèfon mòbil!). Al segon pis hi ha més mosaics, igual d’impressionants, però el millor del segon
pis és mirar avall i veure els espectaculars mosaics de la planta baixa en tot el seu esplendor,
amb la perspectiva i alçada adients per poder gaudir-ne plenament. No et canses de mirar i
anar trobant nous detalls admirables.
En alguns llocs del museu hi ha unes pantalles tàctils que t’expliquen la història de la troballa,
recuperació, restauració i trasllat del mosaic.
En un lateral hi ha els terres d’unes termes romanes on es poden veure els recorreguts de les
canalitzacions de les aigües fredes i calentes, les diferents sales, les latrines i en mig, una
columna amb una estàtua del deu Mercuri al cim, que projecta una preciosa ombra a la paret.
Cal esmentar que hi ha unes passeres metàl·liques que passen per sobre dels mosaics en
alguns punts i que estan carregadíssimes de corrent estàtic i et foten unes fiblades
considerables!. Li diem al vigilant i diu que ja ho saben, i...?.
Hem de marxar de museu amb una certa por a sortir doncs és el migdia i a fora fa força calor
però ho resistim, som forts! ...no hi ha dolor!
Tornem cap al carrer Korutürk Cadessi, on tenim la furgo i busquem un lloc per dinar i ho fem
on veiem que hi van els autòctons. Dinem tots quatre, dos Dürum, 2 pinxos de pollastre, 2 de
köfte per 13 TL amb un final apoteòsic amb un te de taronja digne d’observació.
Fem una volta pel barri i fem un gelat de festuc, típic de la
zona.
Recollim la furgo a l’aparcament (Otopark: aparcament de
pagament) amb una temperatura interior de 53.8ºC! i
donat que hi tenen un lloc de rentat, aprofitem per rentarla, tant per netejar-la, com per refrescar-la. Tot per 8TL.
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He oblidat esmentar que en algun moment d’aquets darrers dies ens hem adonat que no
estem seguint el pla de ruta previst doncs després de Hattussa teníem previst baixar cap a la
Capadòcia i després seguir cap a Sivas i Balikli Kaplica i Divrigi...i ens ho hem saltat. Aleshores
observant el mapa hem decidit anar a la Capadòcia des del sud, per una carretera (625) que
des de Gaziantep gira cap al nord, cap a l’interior del país passant per Kahramanmaras –
Göksun – Pinarbasi i després, per la 300, i havent creuat Kaysery, ens porta a la Capadòcia.
Arribem a Göreme ja de nit i busquem el càmping Kaya, recomanat per la guia i en una crònica
d’internet. Finalment el trobem, està força lluny del centre, però això li confereix una pau força
gran, unes esplèndides vistes sobre la vall i una temperatura i ventet que et permeten dormir
de luxe. Els serveis del càmping són excel·lents, començant per l’atenció de l’amo del càmping,
molt atent i servicial, hi ha una bona piscina, uns banys perfectes, una gran cuina amb taules i
rentadores (en fem una), a part de botiga i bar i, important, wi-fi de franc. Us l’aconsellem.
Sopem una sopeta doncs l’ambient frescot ho aconsella i veiem un partit amistós del Barça
contra el Manchester United, que sempre és un gran partit, per internet ..i guanya el Barça
(per penals).
Aprofitem per consultar com està l’assumpte del ferri de tornada. No pinta bé, ens diuen que
no hi ha lloc i que si el volem haurem de pagar un suplement, a la qual cosa ens neguem,
nosaltres vàrem contractar i pagar els bitlles d’anada i tornada en open-deck i els volem, i
punt. Ja veurem com s’acaba tot.
Dijous, 9 d’agost
Avui era el dia en que ens hagués tocat pujar en globus però l’abusiu preu, al voltant, i més, de
+ /- 100€ per persona, ens ha fet renunciar-hi. No volem entrar en aquest joc que creiem és
una enganyifa pels turistes i no hi pugem la mar de tranquils i feliços.
Havent esmorzat, se’ns acosta un home que ens ha sentit parlar i/ o ha vist la matrícula de la
furgo i ens comenta que ell és nascut a Guadalajara però viu a Foix, a França, i que estan fent
un llarg viatge en bicicleta, des de Foix a...Jerusalem!!!!. No se quants quilòmetres hi ha però
molts, i ens comenta com els hi està anant el viatge, etc....que no hi podran anar per terra per
la guerra a Síria i que hi saltaran des de Xipre.
Un cop comentat tot això iniciem el recorregut en furgo per la Capadòcia, un paisatge únic, un
paisatge llunar, erm i ple de vida a la vegada, un lloc estrany.
Comencem pel Museu a l’aire lliure de Göreme (Göreme
Aik Hava Müzesi) que també és Patrimoni de la
Humanitat de la UNESCO, un recinte que ocupa una
petita vall, totalment foradada amb tota mena de
construccions, o més ben dit estances o habitacles,
excavades a les toves roques sorrenques d’aquells turons.
Es paga a l’entrada, 15TL per persona major de 12 anys,
així doncs escamotegem a l’Èlia i no paga (i el mateix
farem on puguem), o sigui 45TL més 10 TL de l’audio-guia
(quina mala inversió).
A dins del recinte hi ha tot un conglomerat d’esglésies,
capelles i monestirs troglodítics arrebossats de pintures
murals que expliquen diferents passatges bíblics o vides i
miracles de sants entre els que destaca la “Capella Fosca”
o Karanlik Kilise a la que no entrem doncs cal pagar una
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segona entrada, a part de les 15 TL que ja hem pagat a l’entrada. Un cop més ens sentim
abusats i no entrem en el joc. Tot i això, dir que la màgia del lloc i la feina que feta allà, fan que
valgui la pena la visita, si be hi ha llocs que, com veureu a continuació, ens han agradat més i
han estat de franc!.
Sobre l’audio-guia, a la que hem posat un altaveuet que tenim del telèfon Nòkia i així el sentim
tos quatre, dir que només explica, o més ben dit descriu les pintures decoratives. Res sobre la
història del lloc, ni la seva construcció, ni èpoques, habitants, etc..., en resum, a nosaltres no
ens ha agradat gens.
Sortim del recinte i seguim baixant cap a Göreme i passem pel davant del museu dels ovnis (!!)
on un flipat ha recollit tot de material sobre els avistaments i de tot sobre els ovnis a aquella
regió. El veiem però no hi entrem.
Passem Göreme i ens dirigim cap a Çavuşin i
hi entrem fins on podem, tot i que és força
petit, allà mateix ja veiem tot un laberint de
cases mig desfetes per on va sortint gent.
Potser Göreme te més història però aquest
poble ens és molt més atractiu perquè hi
entres, mires, puges una escala, baixes per un
forat, fins i tot un dels accessos s’ha de fer
agafant-te a la façana per accedir a un
església excavada a la roca. La construcció,
que de fet és el lateral d’una muntanya, està
plena de forats d’estances, ja sigui habitacions, molins o esglésies i te una alçada considerable.
Fins i tot les xemeneies tenen escales als laterals interns per pujar i baixar d’un pis a l’altre. Des
de dalt del turó es veuen algunes de les anomenades “Xemeneies de les Fades” que són
monticles molt punxeguts amb una roca a la punta. El pes d’aquesta roca ha fet que el material
que està sota seu estigui més pressionat, i per tant més dur, que el del seu entorn, que s’ha
anat desgastant, erosionant, deixant només aquestes especialíssimes formes dempeus, en hi
ha en tots els estadis d’erosió.
Per nosaltres aquest espai ens ha resultat molt més entenedor, més humà i menys diví, molt
lúdic i...de franc!.
Anem al vall de Paşabaği, junt a la carretera de
Zelve,
allà
hi
ha
unes
xemeneies
impressionants, fins i tot en hi ha una de tres
caps i en una altra hi ha una caserna de la
policia. Hi ha uns turons totalment blancs on els
nens s’hi enfilen i des d’on tens una bella vista
de la petita vall. Al peu de les xemeneies hi ha
un recorregut entre elles amb algunes gallines
voltant que repten a en Marçal i guanyen
elles...no n’agafa cap!. També algunes de les
xemeneies tenen estances laberíntiques
excavades i hi pugem, entrant per un lloc i
sortint per una altre. Posem la furgo a sota d’un grup d’elles i fem una foto pel concurs del
Club (Que finalment quedarà tercera).
Passem de llarg a Zelve on l’erosió ha deixat a la vista uns materials multicolors entre els que
destaquen unes franges de color taronja.
Dinem a Ürgup en l’únic restaurant on hem trobat que hi fan el “Cŏmlek Kebab”, en anglès:
Pottery Kebab, una mena d’estofat que fan a dins d’unes cassoletes que posen dins del forn i
es cou allà a dins i per tant te una textura i barreja de gustos molt bons i d’acompanyament
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arròs blanc o “Pilaf” com en diuen allà. De postra “Ayran”, una beguda nacional que és un
iogurt molt líquid amb sal. Tot per 52TL.
Havent dinat ens acostem a Avanos, un poble conegut per la seva ceràmica. A la zona propera
a la central de correus hi ha un seguit de tallerets de ceràmica en un turonet de la ciutat, i ens
decidim per un on veiem un nen recollint els atuells ajudant al seu pare i això ens decideix a
comprar-hi una cassola de fang (15TL). La ceràmica típica d’Avanos és molt refinada amb uns
dibuixos molt petits, minimalista i elegant, però molt, molt cara. Un bol per amanida costa
unes 100 TL, diem que no però no baixen d’aquest preu i marxem, per tant el preu deu ser el
just per ells però car per nosaltres. Altres botiguers ens criden, oferint-nos els seus productes
però assetjant-nos en justa mesura.
Tornem al càmping Kaya de Göreme a temps de fer un bon bany a la piscina, sopar aviat i a
dormir. Amb una bona fresqueta, dormim molt bé. Posem una altra rentadora (10TL).
Divendres, 10 d’agost
Marxem de Göreme i decidim no visitar més esglésies perquè ja en tenim prou i ens “limitem”
a recórrer aquest bonic i verd vall serpentejant junt a la vora del riu. Passem per un congost
que sembla del Far West on hi ha moltes cases de nova construcció, algunes d’elles autèntics
palauets, d’un nivell econòmic força alt.
Anem a fer la darrera visita a la Capadòcia, a
una de les ciutats subterrànies que també
formen part del Patrimoni de la Humanitat,
arribem fins a Kaymakli i veiem molta gent,
autocars, etc..., marxem i ens acostem fins a
Ŏzlüce i busquem l’entrada al recinte
subterrani i finalment, quan trobem a algú que
parla anglès..., ens diu que està tancat des de
fa temps. Per tant decidim anar fins a
Derinküyu i allà la visitarem, estigui com
estigui de gent. Hi arribem i no hi ha gaire gent
que, a més, són d’un grup i ens deixen passar.
Fem la visita sense guia (15x3: 45TL) però anem espigolant explicacions dels diferents guies
que ens trobem. Ens ho passem molt bé voltant al nostre aire per aquell laberint soterrat
molts, molts metres sota terra, fins a 100 metres!, distribuïts en fins a set nivells de pisos, amb
una excel·lent ventilació. En el seu moment, en els segles VI i VII, els habitants de la zona, de
religió cristiana, quan rebien l’avís amb senyals de foc de dalt les muntanyes, s’hi amagaven
dels atacs del àrabs, hi va haver un màxim de 10.000 habitants, una ciutat mitjana sota terra!,
amb estances, menjadors, esglésies, escoles, banys i molts passadissos i escales que venen i
van. Ens agrada molt, però cal reconèixer que pot arribar a ser angoixant i claustrofòbic.
A la sortida hi ha parades on venen artesania, que en aquest cas sí que ho és, doncs es veu a
les dones fer-ho i consisteix en unes nines de drap molt rudimentàries, i en això rau el seu
atractiu. En comprem una per la Rabha (6TL).
Posem gasoli i anem a buscar l’autopista per tornar cap al sud, cap a la costa, passat Nigde
l’autopista fa una bona pujada, els camions les passen puttt... i la furgo s’escalfa, a més és el
migdia, i estem al sud del país. Estem en una zona de muntanya i ens agradaria dinar truita de
riu “Alavalik”, que hem vist anunciada en molts lloc i com acostuma a passar: quan ho busques
no en trobes. Amb això acabem dinant en una bona ombra a la vora de la carretera, pa amb
tomàquet i pernil. Hi ha força brossa escampada.
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Seguim cap al sud per una carretera, la O-21, direcció Tarsus i Mersin fins arribar a la costa, on
girem cap a l’oest per la D-400, la carretera de la costa sud de Turquia, una carretera amb
força trànsit i que, pràcticament, ja no deixarem fins a tornar a Europa.
Busquem un lloc on anar a la platja però el relleu és molt escarpat durant força quilòmetres
fins arribar a Kizkalesi on hi ha una curiositat consistent en dos castells més o menys bessons,
un davant de l’altra, un a dins del mar i l’altre a la costa (aquest més fet malbé), és molt curiós,
és una mena de reflex en tres dimensions de difícil explicació.
Finalment parem en un hotel que també s’anuncia com a càmping i aquest consisteix en que et
deixen aparcar al jardí (amb gespa), hi ha uns serveis bàsics (pica, wc i dutxa) i et tiren un cable
per la llum. No ens cal res més, i a més el càmping te accés directe al mar, tot i que en una
passera de ciment, doncs la costa és de roca i no hi ha platja.
Ens banyem al mar, en una aigua increïblement calenta. De fet vaig a la furgo a buscar el
termòmetre de la febre, el poso al mar.... i no baixa de 35ºC!!!. Els nens bussegen una mica
amb les ulleres i els peus d’ànec.
Malgrat la sorprenent temperatura de l’aigua, després d’un bon bany..., les coses es veuen
millor.
Quan ja estem al llit, però encara no adormits, sentim una gran frenada i un fort impacte...,
malament!. Sortim a la carretera i, a pocs metres de l’entrada del càmping, que està al peu de
la D-400, la carretera de la costa amb un intens trànsit, veiem un autobús amorrat a la vorera
de (la seva) esquerra i un monovolum masegat enmig de la carretera. Incomprensible. És una
recta immensa i plana, molt ample i amb bona visibilitat...però sembla que l’alcohol hi ha
intervingut en la conductora del cotxe, que és la que pitjor està...L’autocar s’ha quedat a molt
poc de saltar la vorera i caure en un marge prop del càmping. Gent, ambulàncies i cotxes de
policia composen una escena força caòtica. És miraculós que no hi hagi morts.
Dissabte, 11 d’agost
Seguim costejant.
La costa està força edificada tot i que amb construccions força bàsiques. Després passem per
una zona muntanyosa amb boscos de pins on veiem a unes persones collint pinyes pels
pinyons.
Trobem un senyal de “Perill Tortugues”, tot i que no en trobem cap.
Hi ha moltes zones amb hivernacles.
Avancem una moto amb tres persones i el conductor parlant pel mòbil...
En sortir d’una corba veiem una gran cala, al principi de la qual hi ha un riu que desemboca al
mar, on hi ha una colla de nois banyant-se.
Doncs som-hi!
Aparquem en una immensa ombra, junt a un
bar, ens posem els banyadors i a l’aigua!.
L’aigua del mar està força bona però hi ha
corrents fredes provinents del riu. Ens acostem
al riu que a l’arribar a la platja te un gran toll
on t’hi pots tirar de cap i tot però... l’agua està
intocable, freda, molt freda, morta!. És
impressionant que en un lloc tan càlid com
aquell hi hagi un corrent d’aigua (força
abundant) a aquella temperatura!. Quan t’hi
banyes et fan mal tots els ossos, només s’aguanta un moment. Ens hi mullem el just i tornem
al mar.
Apunteu-vos el nom del lloc: Soğüsku, és un lloc ideal per passar-hi el dia o fer nit.
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Seguim per la costa i passem per una zona força més urbanitzada amb grans complexos
hotelers amb cartells en rus....
A l’hora de dinar trobem el que busquem, un senzill xiringuito de platja, junt a una cala
fantàstica, on fan peix a la brasa. Parem a banyar-nos i dinar. Tot un encert. L’aigua del mar
està excel·lent i transparent, ens banyem mentre ens fan el dinar. Dinem orades a la brasa
amb amanides i patates fregides (30TL). Un racó molt aconsellable però està aïllat, a peu de
carretera i no el puc ubicar.
Després d’aquesta altament agradable
experiència seguim costejant el Mediterrani
per la D-400 i arribem a Anamur, una zona
amb monocultiu de plàtans. Trobem algunes
parades a peu de carretera on en venen i...en
comprem uns quants (5TL) i com era
d’imaginar són boníssims, amb un gust i un
perfum extraordinaris. Molt bons.
Estem en el punt més al sud de la Turquia
peninsular.
Després d’Anamur fem una bona tirada d’uns 200 kms per la D-400 fins a Aspendos on hi ha
una autèntica i excepcional joia: el teatre romà més ben conservat del món. Construït cap a
l’any 70, en l’època de l’emperador Marc Aureli, encara conserva tot el seu perímetre de
construcció. Les grades tenen capacitat per unes 15.000 persones i encara s’hi realitzen obres
de teatre i concerts. L’edifici te totes les seves façanes dempeus i impressiona veure les
alçades, les decoracions, el disseny de fa quasi 2.000 anys allà, en un racó de món.
Arribem just quan acaben de tancar, i mentre pensem si ens quedem al mateix aparcament
per fer nit allà i visitar-lo a l’endemà..., ens assalta un pretès “guia” dient-nos que si volem ens
porta per un viarany a veure el teatre a meitat de preu (40TL)....una mica dubtosos acceptem i
ens porta per la dreta de la façana, per un corriol enganxat a la paret del teatre fins a la part
del darrera on, equipats amb una escala, ens indiquen que ens enfilem fins dalt del mur
perimetral del teatre.
Des d’allà dalt la vista és impressionant. El
perfecte semicercle de la tribuna tancada per
l’escenari de tres pisos, amb columnes i
relleus sorprèn per la seva majestuositat i
conservació. També et mostren la seva
excel·lent acústica tirant una pedreta cap a
les files de seients i es sent perfectament
l’impacte i la caiguda. Molt interessant.
De tornada a la furgo, estem rumiant on fer
nit, i “l’amic guia” veu enseguida la “presa” i
ens ofereix anar a fer nit a un establiment
proper “de la seva família” a canvi de consumir el que vulguem sense cap obligació.
Desconfiem una mica perquè ja sabem de que van aquests tractes en que tothom menys tu en
surt beneficiat. Però a l’hora que és, no tenim massa opcions, pel que accedim.
Ens porta un parell de quilòmetres més amunt on hi ha tot un seguit de restaurants immensos
(i buits) a la vora d’un riu, ens porta a un d’ells on està tota la família sopant. Ens deixen
aparcar i agafar llum, hi ha uns wc exteriors i per dutxar-se...la mànega (tot un luxe!) i ens
acullen com si no passés res, ens diuen que sí a tot, però més aviat és que passen de nosaltres,
ens respecten i no ens apreten absolutament gens. No tenim apuntat, ni recordo, el nom del
lloc però l’he localitzat amb el google maps i les coordenades són: 36.959520, 31.177788.
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A l’arribar tenim el temps just de baixar al riu, amb els darrers llums del dia, i prendre un
refrescant bany a les (molt fresques) aigües del riu Kopru.
Un cop banyats i establerts i a canvi de la confiança i llibertat que ens donen, sopem una mica.
Ens regalen raïm de la gran parra que tenen. Dormim força bé.
Diumenge, 12 d’agost
Només llevar-nos , la Marta es pega un bon bany al riu, glaçat, però magnífic.
A tot això, de la família que porta el restaurant no s’ha mogut ningú..., nosaltres fem la nostra,
amb la màxima discreció possible fins que marxem ...no s’ha despertat ningú!.
Tornem cap a la costa, direcció Antalya i la cosa es torna horrible. Tot són hotels,
megaconstruccions, rètols en rus anunciant joies i pells, botigues super-luxoses amb l’autocar
a la porta, un gran aeroport, en resum...la civilització.....i pensar que fa una estona ens
estàvem banyant sols en un riu de muntanya!.
Sortim de la ciutat i tot segueixen sent hotels de bon nivell.
Més endavant el terreny es complica i la carretera passa a mitja alçada, entre el mar i un elevat
sistema muntanyós que hi ha a l’interior ( a la nostra dreta) amb uns marcadíssims desnivells i
cims de fins a 2.400 metres!, entre els que destaca el mont Olympos, de nom diví, un dels varis
que hi havia en els aleshores territoris de la Grècia clàssica.
Girem a l’esquerra, cap al mar, direcció Çyrali, la baixada és molt forta fins arribar al nivell del
mar, tot són boscos típicament mediterranis de pins i matolls, fa força calor. Un cop a baix tot
es ple de restaurants i petits hotels i/o
càmpings, amb força gent arreu, però passem
pel mig de tot això en direcció a “Quimera”,
nom mític on els hi hagi. Quimera era una
figura mitològica a qui Zeus va castigar sota
terra i que, des d’aleshores, intenta sortir,
sens èxit, però que, per les esquerdes de les
roques sota de les que es troba, va treien
flamarades, emprenyada.
Aparquem enmig d’una pineda, on trobem
una parella de catalans que en baixen i ens
aconsellen veure-ho.
Al principi del camí d’accés a la Quimera hi ha la taquilla consistent en un paio en samarreta
imperi amb una tauleta sota una ombrel·la i amb un ventilador (a l’aire lliure!), paguem (8TL) i
iniciem la pujada per un camí ben condicionat però que la calor del migdia fa força dur de
pujar, tot i que només es triga un quart d’hora.
Arribem al lloc, un clar del bosc, amb les restes d’algunes construccions amb el terra és rocós,
en pendent i, escampats per la gran llosa de pedra, hi ha uns quants forats on hi ha flames,
unes flames etèries i flotants, eternes i estranyes. Fa olor a gas, que és el que es crema en
contacte amb l’oxigen de l’aire. No hi ha ningú més. Tot plegat és molt curiós.
Tornem cap a la furgo i el paio de la taquilla està dormint a sobre d’un banc.
Tornem enrere per anar a la platja d’Olympos a la que s’hi pot arribar des de Çyrali o des del
mateix Olympos, però això ho sabem més tard.
Ens sembla que des d’on som, des de Çyrali no hi ha accés i/o que està molt lluny pel que
remuntem tota la forta pujada fins a la carretera nacional i al cap de pocs metres, tornem a
baixar cap a Olympos. Allà també hi ha tot un seguit d’establiments al llarg de la vora est del
riu fins arribar a un punt d’on no pots passar i on hi ha un aparcament de pagament. Paguem
4TL i tenim sort que un vehicle aparcat a l’ombra se’n va.
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Com que és hora de dinar, ens mengem uns “Gozleme” turcs, o sigui creps, no és massa car i el
lloc, en una mena de tarima a l’ombra està força bé (19 TL)
Havent dinat, baixem cap a la platja.
Per seguir endavant s’ha de pagar (15 TL), doncs camí de la platja es passa per les ruïnes de
l’antic poble i port d’Olympos, que està junt al riu ( a les dues bandes) que hi ha al fons de la
vall, hi ha algunes restes de cases i altres edificacions, més avall, per l’esquerra, arriba un
torrent d’una aigua fresca i neta on la gent es banya, si més no els peus. Finalment arribem a la
platja...espectacular, de sorra blanca i aigua invisible i quieta. Fa una mica de vent però s’hi
està molt bé. Hi ha força gent.
Des de la platja veiem que a la mateixa s’hi
pot accedir des de Çyrali, on hem estat abans i
des d’on no calia pagar, ara ja ho sabem...,
una mica tard.
De tornada parem on hi ha el torrent i el
remuntem una mica, doncs veiem altra gent
que hi va i ve. El torrent està canalitzat per un
reguerot, molt ben fet, i passa per algues
interessants restes fins arribar a una casa on
hi ha uns esplèndids mosaics. L’aigua està
força freda però ens en tirem per sobre per
treure’ns la sal. És un racó molt bonic.
A les 18.30 marxem d’Olympos i decidim que, amb les experiències de les dues darreres nits:
una a la vora del mar, on va costar molt dormir, i la d’ahir, més cap a l’interior d’Aspendos, a
l’aparcament del restaurant, doncs que per dormir farem uns quants quilòmetres terra endins
per dormir millor.
Mirem el mapa i la guia i decidim anar a dormir a Arycanda pel que seguim per la carretera de
la costa, la 400, direcció oest, fins a Finike, on girem cap a l’interior per la 635 i remuntem junt
al riu Akçay fins a Çatallar, allà, en una corba de la carretera en la que hi ha algunes tombes
Lícies, hi ha una gran cascada d’aigua que alimenta un sense fi laberíntic de tubs, tot un seguit
de petits negocis de venda de fruita, de menjar, algun bar, etc...un lloc tremendament fresc, a
l’ombra d’uns grans arbres i amb la frescor de l’aigua polvoritzada de la cascada, i a la mateixa
corba hi ha el desviament cap a Arycanda, la ciutat grega més ben conservada de la zona, fem
un parell de quilòmetres de pista en molt bon estat, passem el que sembla una taquilla, on no
hi ha ningú, i arribem a la ciutat, no hi ha massa espai d’aparcament...però tampoc hi ha ningú
més...
Fem una volta per les impressionants ruïnes, els temples, els banys, cases, etc...Ho tenim tot al
nostre abast: meravellosos capitells de marbre, trossos de cornises esculpides, mosaics, tot un
seguit d’objectes totalment desprotegits..., però
no toquem res. Com ha de ser.
Se’ns fa de nit, són les vuit. Sopem davant de la
furgo i veiem els estels...i una “Cuca de llum”!,
feia anys que no en veia cap.
Dormim molt bé, frescos, ventilats i en silenci.
Dilluns, 13 d’agost
Amb els nens encara dormint, la Marta i jo fem
una volta per la part de la ciutat que ahir no
vam veure, sobre tot pel teatre i l’estadi, o més
ben dit, mini-estadi.
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HI ha una brigada de treballadors traient terra d’un lloc junt al teatre i ens miren estranyats.
El teatre és una preciositat, més petit que altres que hem vist, encara està en molt bon estat i
amb uns acabats extraordinaris. L’estadi està a la part més alta de la ciutat i, per tant, te les
millors vistes. Mesura exactament la meitat d’un estadi, diguem-ne reglamentari i en ell s’hi
feien proves de menor rellevància, ve a ser un camp o estadi de segona divisió.
Baixem a la carretera a esmorzar, a la corba de la cascada però tot just si hi estan muntant les
parades pel que esmorzem del que portem, tot i que comprem alguna cosa de fruita i verdura.
Esmentar aquí en TOTES les cases, fins i tot els edificis, de TOT el país hi ha plaques solars que
escalfen un dipòsit d’aigua per estalvi energètic. Tal abundància només s’entén si el govern els
hi facilita i, a més, la instal·lació els hi surt be de preu, o sigui, com aquí, però a l’inrevés, que
és car i difícil.
Anem fins a Myra - Demre, on hi ha el conjunt més
important de tombes monumentals lícies. Aparquem en
una bona ombra i som els únics turistes que ni som russos
ni anem en autocar. Junt a l’aparcament hi ha unes
botigues considerables on venen de tot, des de dolços a
roba. Camí de l’entrada hi ha més parades de records i
begudes i al final l’entrada al recinte (30 TL), hi ha tot de
tombes esculpides en la mateixa roca de la muntanya, més
o menys grans i més o menys decorades que es van
enfilant muntanya amunt fis a alçades considerables que,
evidentment, dificultaven la seva construcció, però sembla
que no era problema. És molt curiós perquè vas aixecant
la vista i en vas veient, i et vas fixant en els detalls,
etc...També hi ha un gran teatre, força gran, i amb tot de
relleus de marbre, molt vistós.
Myra està ple, però ple, de russos perquè Sant Nicolau, patró de Rússia, era d’aquí,de Myra, on
va ser bisbe i hi venen en peregrinació.
De sortida comprem pollastre, 4 pits per 8 TL. També compro una clau fixa de 10/11 per poder
desmuntar el suport de la tapa del dipòsit de gas i fer algun invent.
Marxem i renunciem a anar a Kekova, una ciutat submergida on t’hi porten en un vaixell però
no t’hi pots banyar.
El terreny per on avança la carretera 400 és força agrest amb força torrenteres i, a les valls, tot
d’hivernacles, petites platges inaccessibles d’una meravellosa aigua turquesa. De tant en tan
anem veien tombes o grups d’elles esculpides a les parets rocoses.
Just abans d’arribar a Kas hi ha un mirador des d’on es veu un immens tram de costa, fins i tot
amb l’illa de Megistí, que està allà mateix, a tocar, però..., és grega!, admirem la costa i el color
del mar, el relleu que sembla empènyer els pobles cap al mar i dues petites penínsules que
abracen Kas i completen aquell magnífic paisatge.
Seguim per la 400 i ens desviem a l’esquerra cap a Patara, la platja més llarga de Turquia (16
kms) on també s’ha d pagar (15TL) amb l’excusa de que també hi ha unes restes d’una ciutat,
de les que destaquen unes tombes i el teatre, que no anem a veure perquè veiem que no hi ha
res que no haguem vist abans i millor.
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Al final del camí hi ha l’aparcament que dona accés a la platja. Aparquem i estenem el tendal
perquè el sol és fort. Anem fins a la platja que, com hem dit, és immensa, llarga, plana, de
sorra blanca, espectacular. Fa una mica de vent i hi ha unes onades de la mida justa per
divertir-se una estona. I això fem. L’aigua està boníssima.
Acabats els banys, ens dutxem per 1 TL, cadascú, en uns serveis que hi ha a l’aparcament.
Dinem a la furgo, a l’ombra del tendal..., no ens cal res més.
Amb la furgo, cridem l’atenció d’un turc, amb un VW Passat i la seva família, enraonem una
estona amb ell i ens regala una cartereta de no se quin Club....
Havent dinat ens acostem fins als complexos de Letoon i
Xantos, que són Patrimoni de la Humanitat de la
UNESCO, però que, si us perdeu..., no passa res. Anem
primer fins a Letoon, que ens costa força trobar i un cop
allà no sabem si valdrà la pena o no perquè des de fora
no sembla (ni és) gran cosa. Ja que hi som, paguem (16
TL) i entrem. Hi ha les restes d’un gran teatre, de tres
bons temples amb unes columnes i capitells preciosos,
però el que més ens crida l’atenció és que en els forats
de les excavacions, on s’hi ha acumulat aigua, hi ha
nombroses tortugues d’aigua que volten per allà i ens
divertim mirant-les. A l’aparcament, junt a la furgo hi ha
una gran parra plena de raïm que agafem. També
trobem a uns americans que venen amb un cotxe de
lloguer totalment esquitxat d’asfalt i entenc que venen
per on d’anar nosaltres pel que m’espanto una mica
perquè si la furgo queda així...., bé, ja veurem.
Anem fins a Xantos que veiem des de la furgo doncs no sembla que hi hagi res que ens hagi de
sorprendre.
Tornem fins a la 400 i més amunt ens desviem cap a l’interior, cap a la Gorga de Saklikent, que
de fet és una espectacular esquerda de 18 kms de llargada que travessa les muntanyes
Akdağlar que arriben als 3.000 metres.
Arribem al final de la carretera on hi ha tot el conjunt d’establiment que donen servei al
turistes que visiten el lloc i la gorja. Hi ha varis establiments amb rierols i petits llacs artificials,
plens de truites de riu al voltant dels quals hi ha plataformes de fusta, amb catifes i coixins, on
menjar una de les truites recent pescada. Al fons, tocant al riu hi ha el Saklikent Gorge Club
que és un recinte polivalent on t’ofereixen tots els serveis. Hi ha càmping, cases de fusta dalt
dels arbres, piscina, bar, plataformes sobre el riu, et lloguen material, etc...i el lloc és molt gran
i espaiós, sense tanques, molt agradable. Ens ho mirem tot i decidim que aquí farem la nit
d’hotel que fem en cada viatge. En resum que contractem el sopar, la nit en casa de fusta dalt
de l’arbre, l’esmorzar de demà i una baixada del riu en flotador de 45 minuts amb bany de fang
final, tot per 250TL tots quatre.
Així doncs ens canviem i anem a la piscina,
que està molt bé, al centre del recinte, amb
gespa i hamaques, hi ha molt poca gent.
Sopem aviat perquè el serveixen de 6 a 8. Ens
apoltronem en una de les plataformes a sobre
del riu, només un pam per sobre de l’aigua,
catifes i coixins ens envolten, és fantàstic. La
tarda va caient, i també la temperatura,
doncs l’agua del riu és força freda. Espelmes i
música ambiental completen un ambient
idíl·lic. Tu i la teva família de vacances, en
furgo, a Turquia, en aquell lloc tan especial composen una fita espiritual insuperable.
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A més, tenim un cambrer, en Saïd, un alemany d’origen turc que ens porta en safata
Per sopar hi ha truita de riu, lògicament, amb patates fregides, arròs blanc i amanida i després
de sopar tant de te com vulguis, és lliure. Estem totalment relaxats tot i que, a la vora del riu fa
fresca i ens hem de posar roba d’abric. Només que pugis fins la terrassa del bar ja s’està millor,
lluny del curs fluvial, a més allà hi ha wi-fi, fem una partida del UNO i a dormir.
A la cabana de dalt de l’arbre, en la que hi ha quatre llits, hi fa més calor, tot és fusta i de dia li
deu tocar el sol i està una mica recalentada però dormim bé, i, de matinada ben tapats.
Dimarts, 14 d’agost
Ens llevem aviat i, a les vuit ja estem esmorzant, un plat combinat amb formatge fresc, olives,
tomàquet, mantega, mel i melmelada i tot amb pa.
Acte seguit, puntualment a les nou, ens donen
l’equip d’aigua: armilles i sabates de
goma...quatre instruccions i a l’aigua!! Amb el
cul dins d’un flotador (amb una lona al fons) i
un rem per fer el que puguis....i riu avall!
Déu n’hi do, com estava l’aigua de freda, però
la il·lusió, el remar i el solet ens ho fan oblidar i
ens fem un fart de riure. Amb nosaltres ve un
xaval que fa de guia i ens va orientant, però
ens anem separant, l’Èlia que pesa poc, flota
com el suro i va avall de pressa i jo que peso
com el plom, vaig tocant, de tant en tant, amb
el cul al terra. A més, el riu te una llera immensament ample i la corrent es separa en diferents
braços i pots anar-hi per qualsevol d’ells. Tot plegat...un fart de riure.
En acabada tan perillosa missió, ens porten fins a un tolls on hi ha un fang gris finíssim, fet de
la pols que arrossega el riu des de la muntanya i on t’hi pots rebolcar com un marrà i fregar-te’l
per la pell. I tot això fem. I més riure.
En acabat passes per un dels infinits braços i bracets del riu i et treus el fang.
Ens tornen en una furgoneta de les seves fins al càmping.
Allà ens traiem les armilles, i les sabates de goma i ens donem una dutxa i, tal com anem, però
calçats amb les nostres sandàlies d’aigua ens en anem cap a la gorga pròpiament dita.
L’entrada (15 TL) a aquesta espectacular gorga, de pocs metres d’amplada i d’alçada infinita, és
per una passera metàl·lica clavada a la paret de
l’esquerra, des d’on uns quants autòctons flipats salten a
l’aigua que allà te un corrent molt alt i fort. Però suposo
que ho fan cada dia...
Acabada la passera arribes a un petit replà on hi ha un
petit bar amb taules i a l’esquerra d’aquí, de les mateixes
roques brolla una immensitat d’aigua amb una força
bestial que s’afegeix al riu. Aquí, per seguir endavant,
s’ha de creuar aquest fort corrent, per la qual cosa han
posat una bona corda a la que t’agafes si vols seguir
amunt. Passem els quatre sense problema però hi ha
gent que, entre la força de l’aigua, que està freda, que
s’acollonen, que si la càmera en una ma, la motxilla en
l’altre, etc..., tenen seriosos problemes en passar.
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Seguim amunt i, a partir d’aquí, el riu ja porta molta menys aigua i és tot molt més senzill.
Anem passant per tolls, bassals de fang, etc, l’aigua està carregadíssima de sediments, tan fins
que fins i tot en els petits toll al marge per on no passa ningú, aquest pols no es diposita i es
queda en suspensió a l’aigua.
Seguim pujant fins a una cascada que cau per la paret de l’esquerra, on t’hi has de mullar,
vulguis o no. Aquí la Marta es queda (abans) i segueixo jo amb els nens.
La gorga cada cop és més estreta i hi ha menys gent, per la qual cosa en podem gaudir més i
millor. Passem per alguns tolls on l’aigua ens arriba al coll i, pel que he explicat del pols en
dissolució, vas a cegues, a les palpentes i de tant en tant, alguna pedra traïdora et comunica la
seva presència invisible contra la teva cama.
En un moment donat, fent un mal gest em faig una forta estrebada a l’engonal esquerre i m’he
de quedar i tornar enrere. Els nens encara segueixen una estona.
Jo retrocedeixo com puc amb unes punxades molt doloroses a l’abductor i arribo fins la Marta
molt trasbalsat perquè no se si podré conduir.
Els nens arriben un moment després i tornem
cap a la furgo.
Ens dutxem i banyem a la piscina i ens
quedem a dinar (del nostre menjar) en una de
les ombres del lloc on, a més hi ha una taula i
bancs i podem endollar la furgo. I seguim
tenint buffet lliure de te. Ens acomiadem d’en
Saïd. Ha estat molt bé.
Ha estat un matí divertit , variat, molt lúdic i
divertit per tots quatre. Val la pena tot plegat.
Havent dinat, marxem cap a Fettiye, que avui hi ha mercat
Fettiye és una ciutat del sud-oest turc amb uns 75.000 habitants que, a més està situada en
una zona molt turística, per la qual cosa el mercat és considerablement important, pel que al
mercat no sols hi van els autòctons si no també molts turistes i per això, per exemple, hi havia
parades de roba amb el preu en Lires turques, en Lliures esterlines i en €uros!.
Arribem al mercat per la zona de queviures, concretament el primer tros de carrer tot són
parades de síndries, unes síndries immenses, allargassades i amb la pell blanca i verda, tot i
això molt bones i dolces i per tot el país en hi ha i de mides considerables.
Acte seguit entrem en una gran nau, molt llarga amb dos passadissos pel públic i amb parades
a les bandes i al mig, i al centre del mercat una parada on fan granissats artesanalment, et
piquen el gel i t’hi afegeixen suc de fruita.
A partir d’aquí, el mercat consisteix en parades cobertes per tendals on hi anem trobant de
tot, formatges, olives, fruits secs, dolços, te, etc..., comprem unes capses de “Lokum” que es
tradueix per “Delícies turques” (20 TL) i que suposem són les avantpassades de les actuals
“xuxes de goma” perquè són això, goma amb diferents gustos i en hi ha per tot el país, fins i
tot en venen a dojo als súpers. També comprem uns gelats dels bons, dels que van batent, en
comprem dos i ens regalen el tercer!, mentre la venedora fa l’espectacle tocant una campana i
cridant no sabem què. Tot sigui per la venda.
La Marta es compra unes sabates molt còmodes (30 TL), en Marçal un cinturó (15 TL), un jersei
Lacoste (40 TL) i unes ulleres de sol Ray-Ban (15TL) i jo ...cinc polos Lacoste per 20€!!. Sobre
l’autenticitat de tot plegat, no entraré en disquisicions...
Acabades les compres marxem cap a una de les platges més boniques de Turquia, la que surt
en tots els catàlegs, “Olu Deniz” que, de fet és una llacuna, quasi tancada per un braç de sorra i
te unes platges impressionants tant a la barra de sorra com a l’interior de la llacuna, que és on
estan els càmpings. Mentre estàvem pujant a la furgo a Fettiye, en Óscar, un home d’una
empresa de lloguer de cotxes ens ha aconsellat un càmping, el “Sea Horse” que diu que està bé
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i que és d’una amic seu que ens farà descompte i com que a nosaltres ens és igual..., cap allà
que anem. El cert és que al final ens fa 10 TL de descompte i en paguem 50 TL.
Arribem al càmping i la zona de, diguéssim, autocaravanes només hi ha un arbre utilitzable,
una olivera, però com que no hi ha ningú més..., doncs és nostra.
Encara arribem a temps de banyar-nos amb les darreres llums del dia, quasi sols, en una aigua
càlida i suau que quasi ni es mou. Sembla un llac més que el mar, sensació que s’accentua
perquè des de la nostra posició a la vora no es distingeix el pas del mar entre el braç de sorra i
la muntanya d’enfront. Per veure-ho hem de recórrer a les imatges aèries dels fulletons
publicitaris. La llarga llengua de sorra està entapissada de pins i a la platja interior on som, hi
ha altres establiments amb hamaques i patins a pedals de lloguer.
Sopem amanida i fruita que hem comprat a Fettiye, sota “la” olivera del càmping.
Després de sopar, arriba una T-5 hongaresa! Amb els pares i dos nens adormits...i han de
preparar-ho tot per dormir doncs no la tenen equipada, els ajudem.
En acabat, fem una volteta fins la platja i a dormir.
Dimecres, 15 d’agost
Esmorzem, fem una estona de deures i a la
platja!...impressionant.
És una autèntica piscina natural marítima de
sorra blanca i suau pendent, amb l’aigua a una
temperatura ideal, un paradís i més anant amb
nens. El paisatge de postal es complerta amb
la exuberant vegetació del parc natural i les
grans muntanyes de fons. Un paradís.
Intentem anar cap a la barra de sorra que
tanca la llacuna però està més lluny del que
sembla i en desistim.
A l’aigua hi ha tot de peixets que, tot i no
mossegar-te la pell morta no tenen cap problema en acostar-se i ens posem pa a les mans i
venen a menjar-ne, els hi donem pa als nens hongaresos de la T-5 que també gaudeixen de
l’experiència.
Passem tot el matí en remull, val la pena.
Dutxes, dinar i marxem, però abans li fotem un “manguerasso” a la furgo, que ho agraeix.
Marxem cap a Kayaköy, un lloc estrany. De camí passem per uns grans boscos, de pins
altíssims. És fantasmagòric, és una ciutat abandonada.
Història de Kayaköy: Acabada la guerra d’independència de Turquia, cap a l’any 1923, Grècia i
Turquia van acordar un intercanvi de població i pobles turcs majoritàriament habitats per
persones d’orígen grec van ser obligats a marxar i tornar a Grècia, i a l’inrevés, pobles grecs
habitats en la seva majoria per persones d’orígen turc van ser obligats a marxar i tornar a
Turquia, i aquest és el cas de Kayaköy que si no en tingués prou amb les cases abandonades, a
més va haver de patir els efectes d’un fort terratrèmol l’any 1956, amb tot això, l’aspecte de la
ciutat es corprenedor i enigmàtic.
El lloc és estrany, les cases estan a la falda d’una muntanya i fins i tot hi ha un recorregut
indicat que et porta per l’església, l’ajuntament, l’escola, etc..., majoritàriament només queden
les parets, no hi ha sostres, però algunes cases estan força senceres, les herbes estan per tots
els racons, i el silenci que ho cobreix tot, un silenci fort i pesant.
Malgrat això, la vida ha tornat a un dels extrems del poble i hi ha un bar i un parell de
tallers/botigues d’artesans i, per acabar de donar-hi un toc de surrealisme, hi ha un camell en
el que (pagant) et pots donar una volta!!. També a peu de carretera hi ha alguns restaurants
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que ofereixen els seus espais amb vistes al poble, que de nit sembla ser que l’il·luminen doncs
esta declarat monument nacional turc.
Marxem sense haver acabat d’entendre el lloc amb un cert neguit estrany.
Tornem cap a la costa i anem fent quilòmetres. Les lleres dels rius, sovint molt amples, són
molt fèrtils i estan entapissades d’arbres i camps i les planes al·luvials finals properes a la
costa, el mateix amb un sense fi d’horts i camps treballats.
Per la carretera hi ha força restaurants que, per a la captació de clients, tenen un sistema de
mànegues que generen, literalment, unes cortines d’aigua per sota de les que passar amb el
vehicle perquè aquest es refresqui i netegi. Una curiositat que no hem vist mai en cap altra
país que, a part del seu exotisme, deu malgastar una bestiesa d’aigua perquè estan engegats
contínuament hi hagi, o no, cotxes a sota.
Seguim, sempre per la 400 fins a la zona de Köyceğiz, on encara hi ha arbres “Liquidambar
orientalis”l’arbre del que es treu l’encens. A prop, entre la carretera i el mar hi ha una gran
zona de terres baixes i camps de cítrics on hi ha el petit poble de Hamitköy on, segons la
nostra guia, hi ha els darrers exemplars de “Cases cistella”, alguna mena de construccions que
en els casos de pujades de les aigües es podien aixecar i transportar fàcilment., però no les
trobem, ni preguntem, ja que no creiem que ningú parli anglès, doncs és una zona molt rural,
similar al delta de l’Ebre amb tot de camps de cítrics i molts camins i carreteres en totes
direccions. Malgrat la recerca infructuosa la zona és molt agradable doncs està fora de
qualsevol ruta turística i la llum de la tarda que es marceix ho embolcalla tot amb una capa de
mel ataronjada i dolça. Estem a 36ºC a última hora de la tarda.
De tornada a la carretera 400 parem en una parada (com és lògic) a comprar taronges de la
zona, són molt bones i sucoses. 3TL els 2 quilos.
Aleshores girem cap a l’interior per visitar l’endemà Pamukkale pel que deixem la 400 per anar
a buscar la 330 direcció Denizli. Aquesta carretera és molt més revirada i sense trànsit i se’ns hi
fa de nit pel que decidim buscar un lloc on sopar i fer nit. I en aquestes estem quan arribem a
Gölcük, un racó de món on el temps s’ha parat.
El poble està a molt poca distància de la carretera 330 que va de Muğla, a la costa, a Denizli
però està allà i no li cal res mes. Envoltat de muntanyes, algunes força altes, fa molt bona
temperatura. Hi ha dos bars, un amb homes més grans, i un altre amb homes més joves, el que
te un billar. També hi ha una botiga, al costat un micro restaurant, al davant l’escola i
dominant el paisatge, la mesquita, força nova, amb els minarets il·luminats amb fluorescents
blaus i poca cosa més, la resta del poble són cases escampades pel terme. Ens agrada, molt.
Decidim sopar unes “pide” (la pizza turca), i ens acostem a l’establiment que te “una” taula, “la
taula”, a l’exterior, on estan asseguts el “Piddero” i el botiguer. En veure’ns arribar, s’aixequen
de la taula i ens la cedeixen. El noi que fa les Pide, amb una cara de bona persona que no es
pot aguantar, no parla res d’anglès, el de la botiga sí. Finalment ens entenem i ens fan quatre
Pide amb formatge, tomàquet i ou (en posen sempre); prepara la pasta, les farceix i les posa al
forn. Nosaltres seiem a la taula a veure
passar el món, i passa. Encara estem en
Ramadà, i és l’hora de la pregària, pel que per
la megafonia de la mesquita es sent la crida
del muetzí i comença a arribar la gent de la
contrada. Tothom, absolutament tothom,
arriba amb antics Renault 12 familiar a gas,
en contem fins a...16!. Les famílies arriben,
baixen del cotxe i els homes van al bar, a fer
un çay, i les dones a l’escola, on han preparat
també quelcom per prendre elles. La Marta
està escrivint la crònica del dia, però deixa de
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fer-ho perquè hi ha massa coses atractives a mirar, no s’ha de fer res, només mirar el que
passa, que en sí, no és res, simplement és un moment de la vida rural quotidiana turca sense
cap contaminació ni connotació comercial ni turística i, que també és molt important,
nosaltres, els únics forasters, estem passant totalment desapercebuts. Fantàstic.
Ens porten les Pide i...les millors de tot el viatge, recent fetes i amb molt de carinyo,
boníssimes. L’establiment també te una taula a l’interior i el mostrador on ell treballa i al fons,
el forn. Malgrat les reduïdes dimensions del local i el poc que s’hi deu facturar, el tio te tres
càmeres de seguretat que es veuen en el monitor que te a dins.
La Marta compra un boli al de la botiga annexa, no funciona (no en deu vendre mai), l’hem de
canviar dos cops més...
Un home compra un paquet de galetes i els hi dona als gossos, segueixen arribant R-12’s.
Passa un tio amb una motoreta galàctica, plena de llums de leds per tota la moto.
El muetzí fa la segona crida i els homes (no tots) dels bars es van aixecant, tranquil·lament,
pausadament, van cap a la mesquita.
De postra demanem Küneffe, que no sabem ben be que és però veiem que és típic. És
quelcom força indescriptible, calent, en capes, dolç; les capes són com de pasta, de fideus poc
fets i també hi ha formatge fos a dins. Només en menjo jo i no en tornem a demanar en tot el
país, però ja l’hem tastat. 4 pide, beguda, çay i postre per 25TL.
Les dones estan a l’escola, al davant nostre, al pati de l’escola fent un te.
I allà estem, veient passar la vida, veient passar Turquia, embadalits, sense fer res.
Evidentment som els únics estrangers al poble, possiblement els únics en molt de temps.
Preguntem on podem aparcar per fer-hi nit i la resposta és que on vulguem. Triem un solar
junt a una casa buida, la darrera del nucli del poble, cap problema.
Fem un çay, el “Piddero” no en te, però ens el porten del bar del costat. Això ja ho hem viscut
en altres llocs del país: tu demanes quelcom i si ell no ho te, surt, ho busca i t’ho porta, sobre
tot en el cas del te. I et fa sentir molt ben atès i et fa ser molt agraït.
S’acaba la pregària i van sortint, pausadament , de la mesquita (que te wc oberts a la seva base
i que utilitzarem). Alguns tornen al bar però la majoria agafen els cotxes, els R-12’s (a gas) i
se’n tornen cap a casa.
Hem assistit, en primera fila, a un episodi de la vida rural a Turquia amb absoluta normalitat
per part de tothom, no ens hem sentit gens observats, hem estat uns espectadors privilegiats.
Anem a dormir. Mentre estic dempeus, al darrera la furgo, preparant el llit, veig un escorpí,
amb cara de mala llet doncs diuen que és inversament proporcional la mida de les pinces amb
la perillositat del verí i aquest les te molt petites, però no ens fa res...ni se li acudeixi.
Dijous, 16 d’agost
Ens llevem junt a la casa que ahir nit ens havia
semblat poc menys que abandonada, però no
era ben bé així. No està habitada però el seu
propietari la està condicionant i ens la ensenya
orgullós, tot rient. Tant content està de la
nostra presència, que es vol fer una foto amb
nosaltres, que hem dormit, per la pu.. cara,
aparcats al pati de casa seva. Evidentment no
parla anglès però ens entenem, fins i tot ens
regala pinyons. Una gran mostra d’amabilitat
turca.
Mentre la família acaba d’engegar fem un çay (te negre) i un elma (te de poma) a l’altre bar del
poble, el dels “joves”, l’amo ens dona una branca d’alfàbrega.
Tothom ha estat molt amable, amb absoluta normalitat. Moltes gràcies a tot Gölcük.
Marxem.
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Agafem la 330 cap al nord que te molts trams en obres perquè la estan desdoblant fins a la
nacional 585-E87 fins a Denizli, en el recorregut ens para la poli dos cops, el primer, ens deixa
passar sense més però el segon cop, enmig d’una gran recta, amb el cotxe a l’ombra de l’únic
arbre visible i amb evidents mostres d’avorriment, ens paren i ens demanen els papers i
acabem regalant-els-hi uns pins i parlant del preu de la vida a Barcelona. Cap problema.
Arribem a Denizli que és força gran i hi ha força trànsit i la creuem ja veient, molt al fons, una
estranya muntanya blanca.
Entre Denizli i Pamukkale hi ha algunes grans botigues de roba, sobre tot per la llar, parem a
badar en una però no comprem res.
Tal i com anem deixant Denizli enrere, la muntanya blanca se’ns va acostant i anem definint el
que és evidentment, una anomalia geològica, arribem a Pamukkale (quin contrast amb el
nostre estimat Gölçük d’ahir nit!), és un poble eminentment turístic ple d’hotels i restaurants,
malgrat que s’aprecia que no hi ha els volums de turistes que potser han tingut en altres
èpoques. Ens ofereixen de tot.
Busquem un lloc on acampar seguint la referència d’una crònica d’internet, és un hotel, amb
un gran jardí (al sol) i piscina al davant de els terrasses blanques, preguntem i ens demanen
60TL per persona!, estan sonats!, tot i que ens ho baixen a 50, marxem. Mirem un segon hotel,
al final de poble, molt gran però buit, aquí en demanen 30TL per persona però no ens fa el pes.
Marxem i entre les insistents ofertes que ens fan, passem d’ells i seguint les indicacions de dos
hotels-càmping que veiem girem cap a dins del poble i trobem un petit i senzill hotel, el
Dolphin Yunus que també te un bon jardí amb força ombra i una piscina i que ens en cobra
només 15TL per persona, incloent-hi la llum i wi-fi i hi ha molt poca gent, només una
autocaravana francesa que ara se’n va. Ens hi quedem.
Acampem i ens banyem, fent temps per dinar i anar a visitar Pamukkale quan baixi el sol.
L’aigua de la piscina està fresca. Fem una volteta per dins del poble i veiem un canaló per on
baixa aigua que deu anar carregadíssima de calç doncs, totes les seves vores i les herbes que hi
ha estan arrebossades de calç. Hi posem els peus i l’agua està tèbia, es agradable. Estem allà
una estona, asseguts amb els peus en remull i, en aquella poca estona, tot just uns minuts, els
pelets de l’empenya del peu ja tenen dipòsits de calç, és impressionant! Així s’entenen els
immensos dipòsits de calç que composen Pamukkale. Arribem fins a la botiga on comprem
aigua i trobem un forn on comprem pa.
L’hotel te servei de bugaderia (porten la roba en moto a casa de la germana) i preparem una
super-bossa que ens portaran l’endemà per 10TL.
Tornem a la furgo. Bany, relax, dinar i més relax.
Passades les quatre, amb el sol encara fort,
anem cap a Pamukkale , paguem l’entrada 15
x 3:45TL. Només paguem tres perquè l’edat
per no pagar és d’11 anys i allà on podem ens
estalviem l’entrada de l’Èlia, i amb aquest
preus..., encara més.
A partir del punt de pagament t’has de
descalçar. El terra està cobert d’una capa de
calç que no llisca gens i que està banyada per
un flux continu d’aigua tèbia que va
regalimant per tota la superfície del recinte.
La blancor del terra és enlluernadora, és aconsellable anar-hi amb ulleres de sol, i una motxilla
per les sabates!. Hi ha força gent. Anem pujant i veient les antigues terrasses, que es van fer
famoses en un anunci de Danone de fa uns quants anys i per les que ja no baixa l’aigua, tan
sols per algunes a les que se’ls hi ha canalitzat l’aigua. Les actuals terrasses, construïdes
artificialment, han generat basses però al estar també recobertes de calç queden força
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dissimulades. En seu fons hi ha un llot blanc i llefiscós molt semblant a la Blue Lagoon
d’Islàndia. El terra és rugós i fa unes petites crestes de calç. Anem pujant i badant i fent fotos,
perquè si alguna cosa te el lloc és fotogènia.
Arribem a dalt on hi ha una bona ombra i gent
asseguda descansant doncs el sol encara
apreta. Comencem a veure les restes de
Hieràpolis la ciutat grega que hi havia dalt
d’aquest altiplà, primer es troba el museu on
no entrem i ens acostem a un dels llocs a on em
feia més il·lusió anar de Turquia: la piscina
termal de Hieràpolis. Aquesta piscina, d’aigua
absolutament transparent, està creada per una
surgència termal que ja utilitzaven grecs i
romans, que hi van fer unes termes, les restes
de les quals encara estan allà, a l’aigua i et pots
banyar entre restes de columnes, capitells, relleus, etc.. el que la fa enormement atractiva. Hi
ha tot un recinte/negoci muntat al voltant de la piscina, hi ha botigues, bars, massatges, etc...i
per banyar-t’hi, atenció, has de tornar a pagar...30TL per persona!!, i fins i tot no hi pots estar
més d’una hora!. Decidim no banyar-nos. Tot i haver arribat fins allà i de la il·lusió que em feia
a mi, no volem entrar en el joc de la sagnia al turista. La conseqüència d’aquest preu és que
dins de l’aigua només hi ha russos. Molts dels que veiem arribar, espanyols, italians, etc... es
sorprenen...i no es banyen. Per si de cas, als accessos a la piscina hi ha un tio que vigila que no
t’hi fiquis.
Ens assentem en una taula i fem temps perquè el sol afluixi.
Iniciem el retorn recorrent els jardins que hi a l’altiplà, hi ha un recorregut amb un camí de
fusta, molt ben condicionat, gespa i unes basses on remullar-te els peus. Ens hi estem una
estona asseguts a l’ombra, amb els peus a l’aigua.
Comencem a baixar, amb molta calma, prenent-nos tot el temps del món, banyant-nos a les
basses, fent més fotos. La tarda va caient i el sol va baixant. El cel és absolutament blau.
En un moment donat el blanc de la calç comença a groguejar per posar-se, acte seguit taronja
seguint la davallada del sol que tenim a davant, acostant-se a les muntanyes.
El món és una combinació de colors purs, absoluts, nets. Ens asseiem al terra, esperant la
posta del sol, i vivim un moment espectacular. Les fotos són infinites.

Estabornits per la bellesa del moment sortim de Pamukkale amb els ulls molt oberts i un
somriure de felicitat als llavis. Quin espectacle!.
Tornem passejant cap al càmping comentant la agradable experiència viscuda.
Càmping, dutxa i sopar. Fem frankfurts i jo em demano uns ous turcs, que són molt semblants
als berbers que vam menjar a Marroc, amb tomàquet i ceba, en una petita paella amb dues
nanses, hi suco força pa doncs estan molt bons.
Ens connectem amb l’Skype amb l’Artur a Argelaguer.
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Finalment fem un passeig pel centre del poble on hi ha botigues, terrasses, restaurants, etc...,
però en tots ells molt poca gent, i això que estem en plena temporada alta!...la crisi!.
Divendres, 17 d’agost
Al matí ens acostem al forn que vam veure ahir i comprem una mena de brioix atapeït per
esmorzar. El forner, una artista, posa set (!) barres crues a la pala del forn i les col·loca totes a
dins del forn amb un moviment precís i exacte.
Dels balcons i finestres de les cases pengen enfilalls de pebrots assecant-se.
Marxem direcció est, per la carretera 320/E87, per anar a veure Aphrodisias, i no haver de
tornar pel mateix camí amb el que, inevitablement, ens saltarem el tros de costa de la zona de
Bodrum, que hi farem!.
Girem per la 585 cap al sud fins arribar a Aphrodisias o més ben dit al seu aparcament de
pagament (7TL), des d’on et porten en tractor fins al recinte monumental.
Arribem a la taquilla i ens volen cobrar l’Èlia doncs diem que no tenim passaport per justificar
els onze anys..., i en aquestes estem quan arriba un grup en el que va un nen, més petit que
l’Èlia i que no paga, aleshores mostro la meva indignació (que en anglès no se com devia
quedar) davant del que el guia ha de pagar l’entrada del nen. O tots moros o tots cristians!
Paguem 10 x 4: 40TL i entrem.
Aphrodisias és el típic lloc que te característiques o atractius similars a altres llocs, en aquest
cas les restes o ruïnes gregues i/o romanes, però que per algun motiu, possiblement el
geogràfic, està fora de les rutes turístiques que t’hi porten, però que, a la vegada, el que hi ha
allà és igual o millor, i amb molta menys gent, que el que hi ha en llocs de molta més
anomenada. Això és Aphrodisias. Una joia fora de les principals rutes turístiques de Turquia.
D’entrada el primer que trobes és el museu, envoltat de gespa i grans pins, on hi ha algunes
tombes, algunes a mig fer amb el que es veu el treball dels escultors en diferents fases.
Aleshores entres al museu i comences a gaudir amb les escultures que vas veient i no pots fer
menys que admirar el grau de perfecció d’aquells artistes. Els plecs de les túniques, les formes
de la cara i el cabell, són perfectes. Hi ha tota mena de personatges divins o polítics. Finalment
arribes a una llarguíssima sala on hi ha els “Frisos del Sebasteion” i se’t cauen els collons al
terra. La magnitud i perfecció de l’obra són immenses. Hi ha 70 dels 190 panells originals que
expliquen diferents escenes de la mitologia grega i romana amb tota mena de detalls. Val la
pena passejar-hi una estona contemplant els detalls de les escultures.
Finalitzada la visita comencem el recorregut
per les excavacions, fa força calor. Veiem el
Tetrapylon una espectacular portalada que
donava accés a l’avinguda que portava al
temple de Afrodita. L’estadi, un immens
recinte de 270 metres de llarg!!, un dels més
grans i millor conservats del món antic. El
temple d’Afrodita, amb unes quantes
columnes encara en peu. El Bouleterion, una
mena de consell municipal, un petit
parlament, amb dotze files de seients i una
capacitat de 1.750 persones. L’Àgora, de la
que només queda el seu immens perímetre i
en un dels seus extrems estan els Banys d’Adrià, magnífics. El teatre i els seus banys. El
Gimnàs. La Palestra i finalment el Sebasteion, un temple força especial doncs estava dedicat
als emperadors romans deïficats, d’on provenen els frisos del museu. Un conjunt que, tot i la
forta calor imperant val la pena fer.
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Marxem i al tornar a la furgo ens trobem que el termòmetre de l’interior, el del LIDL,
marca...60ºC a dins la furgo al sol i no s’ha fos!!.
De tornada cap a la carretera 320 parem a dinar a Karacasu, on a l’anada hem vist que hi havia
molt de moviment de personal, no sabem ben bé si és el mercat setmanal, però ho sembla.
Dinem en un restaurant ple de gent de país, Tots els plats giren al voltant de l’albergínia.
Mengem estofat d’albergínia, albergínia amb patates, dues Pides, arròs i amanida i la beguda,
tot per 36TL. (Recordar que els preus en TL s’han de dividir per 2 per comptar en €uros). Estem
a 37ª a l’ombra i ens diuen que el normal seria estar a 25-30ºC. Fa calor.
Havent dinat, comprem un gelat i fem una volta pel poble. Comprem una especialíssima
peroleta de coure indicada per fer el cafè turc.
De tornada a la carretera, agafem la 320 que
ens torna a portar a la costa passant per
Aydin, girem cap al sud passant per Soke fins
arribar a Dídima, el nostre objectiu d’avui.
A Dídima visitem el fastuós “Temple
d’Apolo”, bé, fem el que podem perquè
l’acaben de tancar a les visites, pel que fem
una volta per l’exterior i no podem deixar
d’admirar la força que desprenen aquelles
pedres, aquelles infinites 122 columnes de 20
metres d’alçada!!, que són molts metres de
perfecta i elegant alçada per l’any 330.
Construït després de la vista d’Alexandre el Gran pel mateix arquitecte de Mileto, te unes
proporcions i grandiositat espectaculars i hagués pogut estar catalogat com unes de les 7
meravelles del món antic si no hagués tingut 5 columnes menys!! que el temple d’Artemisa
d’Efes. Hagués pogut ser un lloc molt més important.
Per sort hi ha un camí que permet donar la volta al recinte i apreciar-ne els detalls. Pel camí
collim figues i un home ens en dona unes quantes, són boníssimes. El mur que envolta el
recinte està fet amb les mateixes pedres del monument i te varis metres d’alçada..., l’entorn
està força degradat, hi ha cases abandonades, en runes. Una pena, aquell impressionant
temple, en força bon estat de conservació, podria donar per molt més.
Baixem fins a la platja, a Altinkum, i ens banyem, l’aigua està molt bona, neta i no tan calenta
com a la costa sud. És el nostre primer bany al mar Egeu. Ens dutxem amb l’aixeta de la furgo.
Comencem a buscar un lloc on fer nit, però és un lloc molt turístic i res ens acaba de fer el pes.
També parem en un súper de la cadena Migros i finalment decidim fer nit junt a uns blocs
d’apartaments en un aparcament molt tranquil.
Després de sopar, al Marta i jo fem un passeig fins a la zona més comercial d’Altinkum on hi ha
tota mena d’establiments de restauració, bars, pubs, botigues de tot, com Calella o Lloret...
Dissabte, 18 d’agost
Després d’esmorzar, al recollir la furgo, he vist el portó del darrera esquitxat de gasoli i, donat
que ja fa dies que l’estic ensumant i com que la tarda que vam pujar a Nemrud, i vam aixecar la
tapa del motor per la falsa amenaça de fuita d’aigua, ja vaig veure que dos injectors perdien
gasoli, decideixo reparar-ho, tot i ser dissabte.
Anem cap al centre a preguntar i ens para la poli, un cop més, s’ho apunten tot i seguim. De
sortida d’Altinkum veiem una benzinera – taller, on volem fer la reparació, però ens venen a
dir que no en saben prou i ens adrecen a un taller “prop de l’hospital”. Doncs som-hi.
Tornem a entra a Altikum i preguntem pel “Hastane”, o sigui, l’hospital i en arribar-hi ja veiem
enfront tot un segut de naus amb diversos tallers, una mena de zona industrial o de serveis
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que hem vist a molt altres pobles i ciutats. L’avantatge d’aquest sistema és que allà ho trobes
tot, no sols de mecànica.
Preguntem i ens adrecen “al lloc” . És un taller
especialitzat en injecció diesel i, a la porta, hi
ha una T4!. Li expliquem, s’ho mira, i amb una
eficiència i professionalitat de primer nivell
comença a treballar. Fa els moviments
precisos amb les eines precises. Ens treu els
dos injectors que perden gasoli i..., els
repara!, no els canvia!. Aquí me’ls haguessin
canviat a la mínima i, es més, m’ensenya el
que ha canviat que és tot just una junta tòrica
i poca cosa més. També ens canvia els tubs de
retorn que comuniquen els injectors.
Així doncs, els desmunta, repara, els munta i
neteja el motor en, tot just, mitja hora i mentre preníem un te (1TL per dos çay, els més barats
del viatge!).
Mentre, la Marta ha aprofitat un taller de metal·listeria proper perquè ens soldessin la nansa
de la tapa de la cassola d’inoxidable que portem a la furgo (5TL).
Marxem d’Altinkum i Dídima cap a Milet.
El principal atractiu que queda de Milet, situat entre camps de cotó, és el teatre, de 15.000
seients (acostumen a ser molt grans) en força bon estat de conservació, del que destaquen les
galeries laterals d’accés al teatre i les de pas dels assistents encara intactes per sota de les
grades, com en els estadis actuals. Hi ha força més restes però queden empobrides davant el
teatre. I són de franc!!!, cosa rara.
Milet va ser la vila natal de Tales de Milet, filòsof i matemàtic grec, un dels fundadors del
pensament occidental basat en la ciència més que en la mitologia, que hi va viure quan era una
important ciutat clàssica, amb un important port que es va anar tapant fins a ser inútil, el que
va provocar l’abandonament de la ciutat.
Deixem Milet i parem en un camp a recollir un parell de flors de cotó, que encara tenim a casa.
Decidim conèixer la península de Dilek, que és un parc nacional, i inicialment fem el cantó sud,
on, a molt poca distància de la costa, hi ha la illa grega de Samos. Una de les conseqüència del
tractat de pau entre turcs i grecs de principis del segle XX va ser que Turquia es quedava la
península anatòlica i un tros de la Tràcia europea, mentre que Grècia es quedava les illes del
mar Egeu, tot i que, com en el cas de Samos estiguin a uns centenars de metres de Turquia i a
bastants centenars de quilòmetres de la Grècia continental. Coses de la política!!.
Entrem a la península i no hi ha gairebé ningú
per la carretera, veiem les indicacions del
museu del parc, al que s’hi arriba per un tram
de pista infernal, no hi aneu perquè igualment
el “museu” no es mereix aquest nom ni de molt
lluny.
Anem tirant i veient unes cales i platges molt
atractives fins que arribem al final de la
carretera des d’on ja no es pot seguir perquè és
terreny militar, doncs Samos està molt a prop i
els podrien atacar...
El lloc és paradisíac, molt tranquil, un cul de sac
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amb una cala, una petita platja de sorra negre, un restaurant i una mica d’ombra. Decidim
banyar-nos i quedar-nos a dinar. I un altre cop l’encertem. Podem aparcar sense cap problema
i a l’aigua. Fantàstica a una temperatura ideal, cobreix molt poc, tan poc que hi ha gent que es
porta les cadires i seuen dins l’aigua. Anem tirant endins i anem rascant a la sorra i trobant
cloïsses i tallarines amb les que farem un petit aperitiu per dinar. Els nens s’ho passen molt bé
amb les ulleres i el tub anant mirant sota l’aigua i també agafant alguna petxina. Dinem
fantàsticament a l’ombra d’una figuera que ens proporciona la fruita de postra.
Junt a la porta del restaurant, en un tros de paret que queda en peu hi ha un pobre mono lligat
amb una cadena. Com que els nens tenen l’experiència dels micos de l’Atlas marroquí i aquest
sembla de la mateixa espècie, li portem figues de la figuera sota de la que hem dinat i el tio les
agafa i se les menja, s’enfila a sobre d’en Marçal, etc...i la gent els hi fa fotos (a tots dos).
Aquest lloc que segons el mapa es podria dir Doganbey, seria un lloc ideal on fer nit.
Havent dinat i deixat al pobre mico fart de figues, anem cap a Priene, el tercer punt d’aquesta
mena de trilogia coneguda com a “PDM” (Priene, Dídima i Milet) que forma part d’algunes
rutes turístiques.
Arribem a Priene quan ja falta poc perquè tanquin, però
ens cobren igual. El conjunt històric te diversos atractius
com ara les restes d’un temple egipci, la qual cosa
confirma l’intercanvi cultural i comercial entre els dos
mons, el grec i l’egipci, també hi ha un teatre, de 6.500
places, on l’Èlia fa una funció de teatre ella sola, i, al
centre del recinte, les restes d’un gran temple dedicat a
Atenea. Aquest temple, per la seva ubicació i construcció
va ser considerat l’arquetip dels temples jònics per la seva
perfecció estructural i, sobre tot, des de dalt de les ruïnes
es tenen unes vistes, cap al sud. D’una gran vall
d’immensa verdor. Molt bonic.
En acabat, al marxar ja han tancat i no cobren, ...la qual
cosa podria esdevenir una bona tàctica per estalviar-se
uns dinerons en altres ocasions.
Ja que hem pagat, aprofitem una mànega que hi ha a
l’aparcament, suposem que per regar, i omplim el dipòsit d’aigua de la furgo.
Marxem de Priene i busquem l’accés a la vessant nord de la península de Dilek, doncs la zona
ens ha agradat. És la última hora de la tarda i mentre comentem que altres dies d’aquest
viatge hem parlat de fer uns banys turcs, però sempre que els hem vist no ens ha anat be per
l’hora o pel lloc, i mentre n’estem parlant, entrant al poble de Davutlar, a quarts de vuit de la
tarda, i amb poca cosa més que fer avui, ens apareix al nostre davant el rètol de “Hamam –
Turkish Baths” del “Davutlar Hamami” justament al lloc i hora escaients, i cap allà que anem.
Mirem les preus i quedem amb ells que tornarem, però marxem perquè volem veure la posta
de sol. Sortim del hamam i entrem al trànsit de Davutlar que està molt malament i descobrim,
que avui és el darrer dia del Ramadà!! i per això, ara, a la posta del sol, se’ls hi acaben 40 dies
d’abstinència, la qual cosa fa que l’activitat ciutadana sigui considerable. En resum, que per
por de fer tard a tot, fem mitja volta i tornem al hamam, on ja ens han dit que no tancaran en
tota la nit i després faran dos dies de festa (cosa que sembla ser és habitual). També cal dir que
és pels dos sexes, la qual cosa ens va de pel·lícula.
Be doncs ja estem a dins del hamam, ens canviem i deixem la roba en un vestidor tancat amb
clau. Decidim fer un bany i massatge d’espuma, en el meu cas, i un bany i massatge amb oli la
Marta i en Marçal, l’Èlia no vol res, no ho te clar. Ens posem unes robes a quadres, més
semblants a unes tovalles que a una tovallola, xancles de la casa i cap a la sauna. Allà no
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aguantem gaire i anem cap a la sala de banys i massatges. Allà hi ha un grup de nois, de físics
considerables, sent torturats pel senyor del hamam. Ens asseiem a una mena de bancs de
marbre que hi ha a la sala i fem el que veiem. La gent va omplint uns estris tipus palanganes
amb aigua calenta i/o freda i se la van tirant per sobre i això fem, vinga a tirar-nos aigua,
mentre veiem com en la taula o tarima central, també de marbre, van passant els nois...fins
que ens toca a nosaltres i començo jo. M’estiro allà a sobre aquell marbre, qual cadàver a la
morgue, i comença la tortura. En primer lloc i ben remullat em fa un “peeling”, o sigui una gran
i intensa rascada amb un guant “ad hoc” per eliminar la pell morta, però a mi em sembla que
s’està emportant la pell morta, la viva i la que ha de venir!, però el pitjor està per arribar. Quan
bona part de la meva pell ja no està amb mi, comença el massatge. Un cop ensabonat, omple
una coixinera amb aigua molt sabonosa, tanca la coixinera, que queda plena d’aire i la
exprimeix i l’aire de dins la coixinera, al sortir pels porus del teixit genera una bromera més
que considerable que el tio et posa sobre al crit de “Merhabà!” (o quelcom semblant) i
comença el massatge i comences a patir i rondinar doncs apreta força tota la teva esquena i
altres parts del cos, fins que, per la teva felicitat acaba el suplici. La Marta i en Marçal només
és fan la part del “peeling”.
Acabada aquesta fase, sortim al vestíbul on ens donen tovalloles seques i netes, tant pel cos
com pel cap. Ens ofereixen un refresc (pagant) per tal d’esperar una estona.
Passada aquesta apareixen dos homes que, en un altre espai del hamam fan un massatge amb
oli a la Marta i en Marçal que els deixen nous.

Acabat el suplici, perdó, el massatge i/o bany turc, i pagades les
105 TL que valia per tot, li proposem a l’amo del hamam si hi ha
algun problema en quedar-nos a dormir a la porta de casa seva, a la qual cos ens diu que cap
problema!. Així doncs, aparquem la furgo perquè no molesti i ens en anem a sopar al poble,
ben nets i lleugers. Acabem en un bar on fan “pides” i en demanem quatre (36TL), tot i que hi
ha poca gent pel carrer doncs ens diuen que estan a les cases celebrant el final del Ramadà.
De tornada al hamam ens trobem a la dona fent un te a sota d’una carpa enfront de la porta i
ens hi afegim, treiem el nostre ordinador, i ens posem allà amb ella a petar la xerrada i fer un
çay. Quan surt ell ens fem unes fotos de record i en Marçal el dona d’alta al seu facebook
(coses de la modernitat) i allà que estem, la mar de bé, xerrant de tot una mica fins a la una de
la matinada.
En aquella estona hem tornat a escriure a Anek Lines reclamant com està l’assumpte de l’Open
Deck de tornada, perquè falta una setmana per agafar el ferri a Igoumenitsa i no sabem res.
Mentre estem aquella estona amb ells, han anat entrant homes al hamam perquè com he
esmentat, aquesta nit no tanquen. La qual cosa ens va
força bé doncs és un tranquil raconet de confiança, fora de
la circulació, i amb l’amo del hamam tota la nit en
moviment i, per tot plegat dormim força bé.
Des d’aquí agrair a la família del Davutlar Hamami les
atencions rebudes. Moltes gràcies.
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Diumenge, 19 d’agost
La Marta i jo ens llevem aviat i anem passejant fins al centre. Allà comprem un entrepà
d’enciam i formatge per l’Èlia. També comprem 10 costelles de be per dinar, per 50TL, molt car
però molt bo i mentre ens talla el be, ens convida a un cafè turc. De tornada comprem pa al
forn que limita, paret per paret amb el hamam.
Ens acomiadem del hamam i de la seva mestressa, ell deu estar dormint, després de tota la nit
de “dale que te pego”.
Creuem Davutlar i entrem al Parc Nacional de
Dilek (Dilek Milli Parki) (10 TL) que, com el seu
nom indica abasta la península de Dilek, de la
que ahir vam fer la vessant sud i avui farem la
nord.
Amb la informació que ens ha donat la família
del hamam i amb el que anem veient, tenim
clar que, si vols passar un dia de platja, és un
encert venir aquí.
La carretera va costejant l’Egeu, sempre veien
l’illa grega de Samos mar endins, enfront de la
costa, hi ha algun mirador on es pot parar i
veure el paisatge amb el verd del parc i el blau turquesa del mar. Veient aquest mar entens
perquè el color blau turquesa es diu així.
La carretera d’accés al parc te quatre accessos a quatre platges, totes elles equipades amb wc,
taules, dutxes, ombrel·les i punts d’aigua. De fet, seria el lloc perfecte on fer nit..., si no
estigués prohibit! I, a més està vigilat per forestals que ens creuem. Un cop vistes les quatre
platges triem la segona i en la baixada veiem, fugaçment, un senglar!.
La platja no és de sorra, és de còdols, el que fa que hi hagi menys gent. La ombra és perfecte,
tenim una taula i una ombrel·la, perfecte! I l’aigua..., encara més.
Ens hi estem una bona estona gaudint del dia i del mar. Quan comencem a preparar el dinar,
veiem aparèixer un senglar, és l’hora de dinar, ho ensumen i ho saben, apareix un segon, els
fills, la cunyada, un amic, etc..., en total tenim mitja dotzena de senglars voltant entre les
taules del visitants, a veure que enganxen, i com que a la gent li fa gràcia, els hi donen menjar,
i nosaltres també, per tant com que ja ho saben, deuen venir cada dia. L’espectacle és
important, doncs van en grup i no es tallen, i es fiquen per tot arreu seguits de la seva i nostra
mainada.
Deixem el parc i tornant a creuar Davutlar i
passant pel davant del hamam, seguim cap al
nord cap a Selçuk, la ciutat que és la base per
visitar Efes. Una de les joies de la corona
turística turca. Com que arribem tard per fer
la visita, anem a veure l’accés i l’aparcament
de les ruïnes per planificar la visita de demà i
entrem a Selçuk a la recerca del càmping
Garden, sense que hi hagi cap rètol indicador,
només tenim la referència d’una crònica
d’internet que descriu que està a prop de la
basílica de sant Joan i de la mesquita d’Isak Bey, que si que estan indicats, arribem a davant de
la mesquita i preguntem i està allà mateix, després d’un camí que deixa la mesquita a la dreta
al fons en una gran arbreda, sota del castell. Segons el Google maps (recordeu que el GPS no
ens funcionava...o això crèiem!), les coordenades són: 37.954832, 27.365769.
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El càmping és força gran, amb molta i bona ombra i piscina, però és veu que en altres temps va
tenir un major esplendor que l‘actual. A més, tot just si hi ha, una família francesa en cotxe,
uns polonesos en una T5, una parella en tenda i dos nois en una altra tenda i nosaltres. Això no
pot ser rentable!, estem en temporada alta, en un dels llocs de màxima afluència turística del
país... i està buit! I aquesta ha estat la dinàmica en tots els càmpings turcs!.
Però bé, aquí estem. Recepció està tancat, el bar també. Finalment ens atenen en un
despatxet on ens parlen en anglès i italià doncs l’amo, un italo-turc molt xerraire (una mica
empalagós...), ens ho explica tot, que si te la doble nacionalitat perquè ell va treballar molts
anys a Módena, que si la seva filla canta i aquesta nit farà una audició a la que ens convida,
que si la diferència en el preu de la vida entre Itàlia i Turquia, etc....Trobem, al despatx que fa
de recepció, informació d’un càmping a Meteora, on volem anar d’aquí uns dies, i ens diu que
són amics seus i que anem de part d’ells. No tenim clar si això serà bo o dolent....
Fem un bany a la piscina. Correcte. Els wc són també correctes i hi ha una gran cuina amb
piques i neveres a disposició.
Amb la excusa de que ell és mig italià, ens cobren 29€ per una nit..., preus europeus!.
Després del bany, nets i polits, anem (en furgo) cap al centre del poble a fer una volta i sopar.
Aparquem a sota del aqüeducte romà, al costat d’una T3 que te la particularitat de tenir el
vidre posterior esquerre amb finestra corredissa i no fix com totes. També a l’arribada a Selçuk
hem vist una esplèndida T2, és el màxim que hem vist en tot el país.
Fem una volta pel centre i anem al súper, i comprem llet fresca, sucs i un matamosques de
pala amb la forma de la flor vermella símbol de Turquia.
Finalment parem a sopar en un carrer peatonal on veiem que fan “Ayvalik toast” consistent en
dues llesques de pa de motlle amb mida de pa de pagès, però unides per un costat i que et
farceixen del que vulguis: salsitxes, pollastre, ou, tomàquet, enciam , formatge i salses! I tot
ben aixafadet i daurat a la planxa: molt, molt bo. Una mena de súper-biquini. Ens en casquem
5 de variats, més tres begudes: 19TL. Una ganga!.
Tornem al càmping passades les nou i la nena encara no canta, esperem una estona però
estem mig adormits. Quan ens posem a dormir, al cap d’una estona, la sentim cantar i ho fa
força bé. Ens adormim molt a gust.
20 d’agost. Dilluns.
Anem a Efes, molt aviat (obren a les 8 i estem allà poc després) per estalviar-nos gent i calor, i
funciona, i, a més podem aparcar a l’ombra. Tot un èxit. Aparcament 7TL i l’entrada a la ciutat
25TL!, la més cara del que hem vist fins ara i 25 x 3: 75TL!, menys mal que podem escamotejar
l’Èlia que sempre va bé.
Entrem a la ciutat clàssica més ben conservada del Mediterrani, per la part de baix, per on hi
havia l’antic port que va donar esplendor i
riquesa a la ciutat i que ara te el mar a bastants
quilòmetres doncs es va anar enfangant i
tornant inutilitzable i fent que la ciutat perdés
tota la seva brillantor política, social i
econòmica com a capital de la província romana
d’Àsia quan tenia 250.000 habitants i era tan
important que acollia una de les set meravelles
del món antic: el temple de l’Artemisa d’Efes,
en el seu temps...el més gran del món! (més
gran que el Partenón) i del que avui només
queda en peu una de les seves 127 columnes!.
Entrem a Efes i comencem a passejar pel 18%
(!!) de la ciutat que hi ha desenterrat, veiem el “Carrer del Port” amb el seu terra de marbre i
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columnes a banda i banda, un passeig que portava de la ciutat al port, impressiona per les
seves dimensions.
Comencem a pujar, suaument, per
l’anomenat “Carrer de Marbre” i allà mateix
ja hi ha el Gran Teatre, amb capacitat per
25.000 espectadors (!) i en el que, per facilitar
la visió i millorar l’acústica, tal i com es van
enfilant les files de seients, aquestes són cada
cop més altes amb el que s’aconsegueix
aquest doble efecte.
Poc més enllà, arribem a la que és potser la
estrella d’Efes, la “Biblioteca de Cels” un
fantàstic edifici, de dos pisos d’alçada, amb
una façana espectacular amb columnes i
escultures (les que queden, perquè la resta estan al museu d’Efes de Viena...), una biblioteca
que va arribar a allotjar 12.000 obres, va ser la tercera més gran del món darrera Alexandria i
Pèrgam. Un edifici dissenyat com a tal, amb grans càmeres d’aire per la millor conservació de
les seves obres. A més, l’edifici te un truc arquitectònic, doncs la façana és convexa, la qual
cosa dona rellevància i grandiositat als elements centrals.
Seguim pujant i trobem a la dreta, sota una gran estructura de metall i vidre, el complex de
cases recuperades (que per visitar-se s’ha de pagar una segona entrada de 15€ i aquí només
entrem la Marta i jo), són cases romanes, fantàstiques, la primera te 900m2 (!) i inclou tot un
seguit d’estances amb mosaics i pintures murals, amb aigua corrent, freda...i calenta! I tota
mena de luxes que demostren la rellevància de la ciutat. En els materials per construir
aquestes cases s’hi ha trobat fins a 22 tipus de marbre diferent provinent de tot l’imperi romà.
Seguim i trobem el “Temple d’Adrià”, amb una façana molt treballada. Una mica més amunt hi
ha les latrines dels homes i el bordell, com a bona ciutat portuària. Les latrines tenien seients
privats, un porta una lletra “P”, i hi anaven a petar la xerrada tot i tenir wc a casa.
Una mica més amunt, a l’esquerra, hi ha la “Font de Trajà” amb una escultura de l’emperador
amb una bola del món a sota del seu peu i la inscripció: “Ho he conquerit tot i ara ho tinc als
meus peus” . Fixeu-vos en el detall: el món està representat per una esfera!...i fins a centenars
d’anys després no es va descobrir la esfericitat terràquia...., els romans ja ho sabien?.
Amb aquest interessant dubte al cap seguim pujant pel “Carrer dels Corets”, uns semi-Deus
que ajudaven als Deus, en ell hi ha diversos temples i fonts, passem per davant de
“l’Asclepion”, l’hospital de la ciutat, amb el símbol de les actuals farmàcies, una serp enroscada
en una copa, esculpìt a l’entrada.
Al llarg del carrer, que tenia uns porxos amb botigues (pujant a la dreta) i en altres llocs, es
poden encara veure les restes de les canalitzacions de l’aigua, consistents en tubs ceràmics
que encaixaven entre sí.
Més amunt trobem el “Pritaneo”, l’ajuntament, amb dues (de sis) columnes dòriques originals,
el centre polític i econòmic de la ciutat. Al costat hi ha “l’Odèon”, un “petit” teatre amb
capacitat “només” per 5.000 persones on s’hi celebraven les reunions municipals.
Arribant ja a dalt, trobem “l’Àgora superior”, antigament recoberta de marbre i envoltada de
columnes, on es debatia i es parlava de la vida ciutadana, era la “Plaça Major” de la ciutat en la
que fluïa la informació de la vida quotidiana dels seus habitants.
I ja, a dalt de tot, els “Banys de Varius” el lloc on els nou vinguts es netejaven de la pols i
microbis del camí, es refrescaven i es posaven al corrent de l’actualitat de la ciutat.
Aquí hi ha la porta superior, la “Porta de la Magnèsia” on els autocars deixen anar les riuades
de turistes i els van a buscar a l’aparcament de la part baixa, no sigui que es cansin.....
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En resum, ben bé tres hores de visita, que val la pena fer i que, per comoditat climàtica (quan
acabem el sol ja no s’aguanta) i de nombre de visitants (ara ja són rius de gent), s’ha de fer
aviat, molt aviat, a les vuit del matí, i cal portar aigua i venir pixat de casa.
Una ciutat, o més ben dit, el 18% d’una ciutat ,que tot i això, impressiona per la seva riquesa
arquitectònica i artística en general. Val la pena.
Deixem enrere aquest interessantíssim recinte per anar a un altre que devia ser-ho..., però ja
no ho és: el temple de l’Artemisa d’Efes, o més ben dit el poquíssim que queda d’ell, de la que
va ser una de les set meravelles del món antic, en el seu temps...el més gran del món! i del que
avui tot just es reconeix per la única de les seves antigues 127 columnes!.
Marxem cap al centre de Selçuk, doncs hem llegit que al
museu municipal hi ha les troballes, fetes el 1993, de les
restes d’un cementiri...de gladiadors!!...però no hi ha res
d’això. El museu està bé i s’hi està fresquet, hi ha força
troballes de les excavacions d’Efes i sobre tot les estàtues
d’Artemisa, de la que jo tenia una foto en un llibre de text,
de quan anava a l’escola, i sempre m’havia impressionat el
gran nombre de pits de l’escultura i és que representava
ser la mare de tots que repartia abundància arreu. I ara la
tenia davant meu, i em va agradar molt veure-la.
A Selçuk també hi ha la basílica de Sant Joan erigida per
l’emperador romà Justinià, en honor a l’apòstol perquè
segons diu la tradició va venir a Efes amb la Verge i Sant
Pau, que era turc, i aquí hi va escriure el seu evangeli,
però no la visitem. També hi ha, en un altre lloc, la “Casa
de la Verge Maria” on diu la tradició que hi ha viure..., però tampoc la visitem.
De tornada al càmping, anem a Selçuk a veure si trobem una barbacoa d’un sol ús (en altres
llocs n’hem vist) però està tot mig tancat doncs encara és la festa post-Ramadà i no trobem
res. Ja al càmping, banyet a la piscina, i cuinem el be que vam comprar ahir matí a Davutlar, a
la cuina del càmping. En acabat recollim i marxem.
Seguim cap al nord, camí de casa, rodegem la immensa Izmir, l’antiga Esmirna, amb els seus
quasi 3 milions d’habitants i seguim cap a l’actual Bergama, l’antiga Pèrgam. Arribem a
Bergama i anem a reconèixer el terreny, anem a veure l’aparcament de l’acròpoli, però no és
gran cosa i fa força vent, no ens fa el pes pel que baixem fins a l’Asclepion, a veure que tal, i
resulta que està molt a prop d’un barri de barraques, així que...tampoc. Ens fiquem a dins
Bergama i acabem en un Otopark, un teòric aparcament de pagament, força cèntric, tranquil i
discret, prop de la policia.
Ja ubicats anem a fer una volta pel poble, entrem a un súper, en una basar tipus xinès però
turc, veiem els bars força plens doncs hi ha un partit de futbol força important i finalment
acabem en un senzill restaurant on mengen una sopa de menuts i unes “pides”.
En acabat seguim la volta i anem veient a la gent amunt i avall del poble, passa un cotxe, un
Fiat Croma (un altre dels vehicles nacionals) amb llums de leds dins de les llantes la qual cosa li
dona un aire molt estrany, com de la pel·lícula “Tron”. En Marçal te més gana i encara es casca
un “Durüm” en un altre bar.
Dormim molt tranquils , tot i la manca de vigilància de l’Otopark.
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21 d’agost, dimarts.
Ens llevem aviat i busquem un banc per canviar €uros, però estan tancats encara pel postRamadà, són tres dies de festa i no dos com crèiem. Treiem directament del caixer.
Tornem a la furgo i esmorzem, i en acabat pugem cap a l’acròpoli. El dia és radiant i al matí
l’aire encara és fresc i net, les vistes des de dalt són esplèndides. També s’hi pot pujar en un
telecabina, és el que fan els grups.
Entrem, 20TL cadascú (20 x 3: 60TL !) pugem una mica i arribem a l’esplanada de l’àgora, amb
poc específic a ressenyar. Seguim endavant i trobem el teatre, per 10.000 espectadors,
impressionant, espectacular, te una pendent única, que esgarrifa és molt, però molt vertical,
aprofitant el pendent natural de la muntanya. És molt menys ample i més alt que altres i, per
tant, només podia créixer en vertical.
Més enllà està el temple de Trajà, amb unes construccions massives, amb arcs i voltes en
perfecte estat, que serveixen de fonaments de la part superior del recinte.
Finalment arribem al centre del recinte, a les restes de
l’edifici que tenen més harmonia i elegància (pel nostre
gust) de totes les restes gregues i romanes de Turquia:
“L’Altar de Zeus”, (o el que queda d’ell). La ubicació
d’aquell recinte, la proesa arquitectònica de construir allò
allà dalt, la elegància del conjunt, l’harmonia de tot plegat,
la blancor de les columnes, els treballs dels frisos. És
enlluernador, és un mirar i admirar, és un no poder, però
voler, imaginar-te com devia ser allò quan es va construir,
quina admiració devia aixecar.
No pots deixar de mirar i buscar nous angles i nous detalls,
a favor i/o en contra de la llum, quin treball tan admirable.
Però, el trist, és que si vols veure com eren els seus frisos i
escultures originals has d’anar a...Berlin, on hi ha un
museu dedicat en exclusiva, imagineu-vos la magnitud de
l’obra.
Per últim comentar que hi ha molt poca gent, la qual cosa hi afegeix atractiu i facilitat de
contemplació.
Marxem una mica estabornits per tanta bellesa, amb uns lleugers símptomes de la síndrome
d’Stendahl. Haurem d’anar a Berlín a veure la resta.
Baixem de la muntanya i anem a fer la darrera visita a un recinte històric de Turquia, anem a
visitar l’Asclepion de Pèrgam.
L’Asclepion (molt lluny de la immensa espectacularitat de l’acròpoli) va ser un important
recinte hospitalari de l’imperi romà a Anatòlia que va guanyar prestigi gràcies a que hi
treballava Galè, reconegut com el millor metge de l’antiguitat i que va assentar les bases de la
medicina fins al Renaixement.
A l’entrada de l’Asclepion (15TL x 3), la darrera visita a Turquia, a part de que trobem a un noi
que parla una mica de castellà, ens passa una cosa sorprenent...ens donen un fulletó
informatiu!. En la darrera visita a un recinte històric de les nostres vacances a Turquia, en que
n’hem visitat força, en la darrera!, ens donen l’únic fulletó de tot el viatge!, preguntem per la
novetat i ens diuen que això hauria d’haver estat així en tots els recintes de l’estat, a la qual
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cosa responem que en portem molts i en CAP ens han donat res...però a ell que li has
d’explicar, ell ha fet la seva feina i ha sobre ha estat simpàtic.
Be, doncs, amb la sorpresa i indignació al cos, entrem al recinte pel “Carrer dels basars”, que
era un carrer comercial d’entrada al centre on hi queden algunes columnes amb el símbol de la
serp enroscada, encara avui en dia el símbol de la medicina, doncs representava que la serp,
amb el canvi de pell, deixava enrere totes les seves malalties i renaixia sana i curada tal i com
es preveia que farien els pacients de l’Asclepion.
Al centre del recinte hi ha la Font Sagrada,
que ho curava tot..., cap a l’esquerra, per un
túnel impressionant de 70 metres de llarg, on
tenien els malalts quan feia mal temps,
s’accedeix al temple de Telesfor, un altre Deu
de la medicina, on dormien els pacients
esperant que el deu els hi “enviés” la cura als
seus mals a través dels somnis.
Sota el temple d’Escolapi hi ha uns
passadissos circulars per on passejaven els
malats i sembla que hi havia nombroses fonts,
que amb la seva frescor i sorollet d’aigua
relaxaven l’ambient.
Acabem les visites a Pèrgam i comentar que, malgrat que les restes de l’Altar de Zeus de
l’Acròpoli val, per si sola, la visita i hi ha molt poca gent, infinitament menys que a Efes.
Esmentar aquí que Turquia ens ha semblat menys exòtica del que pensàvem o esperàvem.
També que no hi ha una línia i/o estil arquitectònic comú, ni tan sols estès, molta
provisionalitat, molts xiriguitos, molts tendals improvisats.
Marxem de Pèrgam i seguim costejant cap al nord per la E-87, tot tenint l’illa grega de Lesvos
allà enfront, i parem a dinar a Ayvalik, el poble d’on són originaris els mega-biquinis que ens
vam menjar fa dos dies a Selçuk. Aparquem en un amagat i difícil aparcament vigilat (5 TL) dins
d’un barri de botigues i carrerons i anem a fer una volta i acabem dinant les corresponents
“Ayvalik tost” (20.50 TL).
De tornada a la furgo comprem un test per penjar fet de llaunes reciclades, molt bonic i
ecològic. En unes galeries comercials comprem una caçadora de pell per en Marçal i una
tovallola de roba, com les que vam utilitzar al hamam.
Marxem d’Ayvalik, i a la poca estona trobem un gran supermercat on parem a fer les darreres
compres turques per portar a casa: Cola Turka, algunes sopes, galetes, cervesa Efes, farina,
aigua, llet, patates xips, etc... (64.85 TL)
Seguim cap al nord, sempre per la carretera 550 / E-87, tot creuant grans extensions d’oliveres
i, de tornada a la costa, comencem a buscar un lloc on fer nit però hi ha zones molt turístiques
força plenes, i quan trobem un lloc que ens agrada...i l’aigua està plena d’algues!, pel que
decidim fer una tirada i anar directament cap a Çanakkale on, segons la nostra guia de
càmpings en hi ha un abans d’arribar-hi.
Passem pel desviament que porta a Troia, o més ben dit a les seves restes, perquè pel que
hem llegit, tot i ser Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, al lloc hi ha ben poca cosa que no
sigui la memòria històrica d’uns fets, la guerra de Troia, que van ser recollits per Homer a la
Ilíada i continuats per Virgili a la Eneida. Entre les males referències que hem trobat a internet
i el previsible d’un preu al voltant de les 20 TL per bigoti que decidim no anar-hi.
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Arribem a un poble, al sud de Çanakkale que possiblement és Güzelyali, entrem al poble i no
trobem res, preguntem a uns vigilants del port..., que cap allà, i cap allà que anem...però res,
més voltes i tornem a preguntar i aquest cop ens diuen que si que n’hi havia un, però que va
tancar fa dos anys!, i preguntant per un altre, ens envien més enrere, cap a una urbanització
on hi ha una carretera que porta cap al mar, però sense cap indicació de càmping però seguim
direcció al mar i quan ja quasi estem a la vista del càmping en trobem la senyalització.
El lloc, segons el Google Maps està, més o menys, a: 40.081281, 26.36499 i és una zona
residencial on hi ha el càmping, a la vora de la mar, així com altres bars i restaurants seguits, a
la costa. No tenim el nom del càmping apuntat ni l’he trobat a internet, però crec que les
coordenades estan ben posades.
Entrem al càmping i aparquem a sota d’un gran
plàtan, junt als wc. Al costat hi ha una tenda,
força destartalada, amb un home, que mira la
tele i que no ens queda clar si és de la empresa,
però és qui ens deixa endollar la furgo a la seva
parcel·la seguint les ordres de la mestressa.
Anem fins a la platja del mateix càmping que te
algunes algues i algunes pedres que li resten
atractiu, però l’emplaçament és immillorable, a
l’estret de Dardanels.
Sopem, el darrer sopar a Àsia i tenint Europa a
la vista, allà davant mateix. És una estranya
sensació que no entens si no tens al cap un mapa mental del lloc.
Havent sopat anem a bar-botiga, on hi ha wifi, i finalment ens trobem la confirmació d’Anek
Lines conforme tenim la plaça d’Open Deck en el ferri de tornada, faltaria més, és el que
havíem contractat i pagat. Un problema menys.
Hi ha un altre bar-terrassa a la vora del mar on hi posen una agradable música d’ambient. De
lluny, en una altra terrassa més amunt, sentim cantar, meravellosament, a un noi acompanyat
d’una guitarra, és una música suau, que pot recordar un Fado o la Bosanova. Molt agradable i
melangiós, i més en aquell lloc tan especial i sent la darrera nit a Turquia. Una bona cloenda.
22 d’agost, dimecres.
Malgrat que a mi m’agrada el lloc, a la resta de la família no, i a més, es produeix aquell
fenomen psicològic de que, en els darrers dies de vacances, les coses perden interès i ara l’únic
objectiu és tornar a casa, tot el que hi ha pel mig sobra.
Així doncs, marxem del càmping i entrem a Çanakkale i, a part de que en Marçal es menja el
darrer Dürum turc, seguim les indicacions de “Ferry Boat” i arribem al port i embarquem
directament doncs el trànsit de transbordadors és continu (32 TL).
Així doncs, a mig matí del 22 d’agost de 2012
deixem Àsia i tornem a Europa.
Arribem a Dàrdanos, que dona nom a l’estret,
situat a la península de Gallípoli, escenari,
durant la Primera Guerra Mundial, d’una gran
batalla pel control de l’estret en la que hi van
perdre la vida molts australians i
neozelandesos. La península és un parc amb
nombrosos memorials i lloc commemoratius
que, aquest cop, decidim obviar.
57

ESTIU 2012 [TURQUIA I UN BREU PASSEIG PER GRÈCIA.]
Seguim cap al nord, i tot i haver creuat l’estret dels Dardanels i haver canviat de continent,
segueix sent la carretera 550 / E-87, fins arribar a Kesan, on tanquem el cercle del nostre
viatge per Turquia, i girem cap a l’oest, cap a Grècia. L’aire es va escalfant, estem a 35ºC.
Poc abans de sortir de Turquia entrem al darrer poble a Ipsala a gastar-nos les darreres lires
turques. Comprem dues aigües, pa, un suc de mores i una gran síndria a un home amb un
carro. La síndria pesa exactament, una altra síndria (de la suposem coneix el pes) més 2 kilos...
Ja a la frontera, que passem sense cap problema, hem d’ensenyar tres cops tota la paperassa
però anem molt ràpid.
Entrem a Grècia i, com a la vinguda, agafem la A2 / E-90 que ens ha de portar fins l’altra punta
del país, a Igoumenitsa.
Passat Alexandrópolis, a Makri, on l’autopista s’acosta molt a la costa, sortim i baixem cap al
mar, i tenim la sort de trobar-nos, de front, un camí asfaltat que ens porta fins la platja. Hi ha
un aparcament i el camí s’acaba a la mateixa platja, junt a un restaurant. La platja i l’aigua
estan impressionants i ens donem un bon bany, ara al mar Jònic. Tornem a dinar a la furgo i,
en acabant, apareix un autòcton, que parla un mig correcte castellà, doncs ens explica la seva
estada a Madrid i ens ofereix la seva hospitalitat, que refusem doncs hem de marxar i al cap
d’una estona torna i ens regala unes figues del seu hort.
Marxem i tirem tota la tarda per la mateixa A2
/ E-90 amb la intenció de fer nit a Kalambaka /
Meteora, passem Tessalònica i comencem a
tirar cap a l’interior mentre se’ns fa de nit.
Passem per Veria, Kozani i a Grevena on
havíem de sortir de l’autopista, ens
equivoquem i sortim per la següent, ja força
tard. Comencem a pujar un port de muntanya,
llarg i revirat, al cap d’una estona passem molt
a prop d’un incendi forestal, ens creuem amb
els bombers i passem per trams amb força
fum, fins que, a les tantes, arribem a
Kalampaka i aparquem a una gran plaça, a les coordenades: 39.707657, 21.624044, un lloc
força cèntric i tranquil a la vegada. Estem cansats, hem fet més de 600 quilòmetres i a darrera
hora la perduda, el port de muntanya, l’incendi, tot de nit, etc..., ens hem guanyat un bon
descans.
De fons les immenses roques de Meteora, lleugerament il·luminades posen un estrany teló de
fons que no s’acaba d’apreciar en la seva grandiositat.
23 d’agost, dijous
Ens llevem (la Marta i jo) i anem a un bar proper on veiem als autòctons esmorzant, és un bar
familiar, força agradable, d’on el cambrer va sortint amb la safata distribuït esmorzars per les
botigues del barri que estan obrint i on veiem el primer “Frappé” que és un cafè amb gel batut
que fa una bromera extraordinària i el serveixen en un got gran i alt...i me’n demano el primer.
Si us agrada el cafè, us ho aconsello, és tota una experiència.
Amb tots ja aixecats, anem cap al càmping Meteora, el que ens havien aconsellat al d’Efes, els
hi comentem i els hi fa força gràcia. A més, coincideix que la nit en que vam estar a Efes, la nit
en que la filla del càmping va donar el seu recital, també hi era la mestressa del càmping de
Meteora, o sigui que vam estar junts sense saber-ho.
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El càmping està força bé amb molta ombra, bar, piscina, etc...i també esta buit. Estem
nosaltres, una MB Vito alemanya, uns holandesos, un parell de tendes i poca cosa més. Com a
Turquia, estem en temporada alta, estem en un lloc mundialment conegut, Patrimoni de la
Humanitat de la UNESCO i el càmping està buit. Càmping: 30€ per una nit.
Un cop ja instal·lats, preguntem per l’accés als
monestirs de Meteora, que en hi ha 6 i hi ha
una carretera que fa el circuit per tots ells.
Seguint les indicacions que ens donen, en el
sentit que no cal veure’ls tots, en decidim
visitar dos “Gran Meteora” i el de “Sant
Esteve” perquè, a diferència dels altres, és
habitat per monges.
Iniciem el recorregut, aviat, per evitar el sol
del migdia, i entrem en la vall o paratge
extraterrestre que són aquestes immenses
moles de pedra, i comencem a veure els monestirs a sobre. És com si fos una maqueta i
haguessin construït els monestirs a part i els haguessin enganxat a sobre les roques amb pega.
És tan increïble que no sembla lògic ni possible, és il·lògic i impossible. De lluny semblen
inaccessibles però sempre hi ha algun accés que descobreixes en acostar-t’hi.
Pugem fins al de “Gran Meteora”, aparquem i hi accedim per una escala que hi du. Hi ha gent,
que arriba en autocars, però tampoc és que estigui atapeït.
Entrar al monestir és retrocedir en el temps, d’entrada l’accés és per un corriol excavat a la
roca que finalment arriba a la porta. A dins hi ha les cuines, un petit museu amb la història del
monestir i del conjunt en general. Diverses estances laberíntiques i finalment l’església, al punt
més alt del conjunt. Petita i treballada fins al darrer racó, la sobrecàrrega de contingut provoca
una lleugera sensació d’ofec. Moltes làmpades i imatges decoren fins el darrer racó.
Construir tot aquell recinte, allà dalt, fa tants segles (mitjans del segle XIV) és una obra
d’arquitectura i art impressionants, que només la fe i la por en Deu pot aconseguir.
Les vistes sobre la vall de Kalambaka són extraordinàries.
Marxem i deixem enrere altres tres monestirs, els de Varlaam (que igualment estava tancat),
Rousanu i el de la Trinitat, fins arribar al de Sant Esteve, el de les monges.
Només entrar ja es nota el toc femení, començant perquè la que cobra l’entrada és una dona,
una monja, hi ha més flors, cortines i també és una mica més nou, del segle XVI i això es nota
en la finesa constructiva.
En aquest tot és més petit i recollit i també l’església, tot i que també és de decoració
excessivament sobrecarregada, però és el que hi ha, és el seu art i com a tal l’admirem.
Des del pati del monestir, el més proper a Kalambaka, on hi ha una balconada, es veu el poble
als mateixos peus de la roca.
Baixem a Kalambaka a l’hora de dinar, i això que només hem visitat dos monestirs!...i com que
és, pràcticament, el nostre únic dia a Grècia, decidim dinar a un restaurant. Preguntem a un
autòcton i ens recomana un de cèntric, del que no recordo el nom, i com era d’esperar dinem,
entre d’altres coses, Moussaka i Albergínia farcida,...fantàstic, boníssim i atipa molt, tant que la
segona albergínia ens l’emportem embolicada. Al restaurant acabem parlant de futbol, del
Barça i del Madrid que avui juguen l’anada de la Súpercopa d’Espanya.
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Havent dinat i una mica bastant estabornits per “l’apostoflant” canícula grega intentem fer una
volta pel centre del poble, però entre la calor i que està tot tancat que decidim agafar la furgo i
anar al...LIDL!, a un LIDL grec a veure que hi ha i perquè hi ha un excel·lent aire condicionat.
Entre d’altres coses comprem una garrafa de 5 litres d’oli de Creta! (22.28€).
Amb el sol ja més baix tornem al càmping i ens donem un bon bany a la piscina. En acabat
anem al bar a prendre’m un Frappé i fer-la petar amb els amos del càmping i com és lògic
entre espanyols (sic!) i grecs, ciutadans dels països líders mundials !!... acabem parlant
de...política!! amb els denominadors comuns del rebuig a la classe política governant i a la
submissió a la política restrictiva alemanya. Parlem de política i dels diferents escàndols que
esquitxen la vida política, social i econòmica d’ambdós països. Però no arreglem res..., per
desgràcia. La mestressa del càmping, a part de parlar en un més que correcte anglès, te una
estructuració dels arguments de primer ordre i és molt agradable sentir-la i parlar amb ella.
L’Èlia, i tots, juguem amb uns gatets d’una setmana, són una monada.
Sopem i veiem el Barça per TV3 per internet i acaba guanyant el Barça per 3 a 2.
Divendres, 24 d’agost
Ens llevem sense cap pressa doncs només
ens separen 150 quilòmetres d’Igoumenitsa i
el ferri surt per la tarda.
Esmorzem i fem el darrer Frappé mentre
l’Èlia juga amb els gatets.
Marxem de Kalambaka veient les estranyes
formes de Meteora, totalment anòmales
amb l’entorn, totalment diferent a tot.
Fem un tros de carretera revirada fins arribar a l’autopista, la mateixa A2 / E-90 que creua
Grècia pel nord i hem fet d’anada i tornada a/de Turquia, i que ens porta fins a Igoumenitsa en
poca estona. Anem a l’estació marítima a preguntar si hi ha novetats en l’horari del ferri i per si
podem fer el Check-in i no i no, no hi ha novetats en l’horari (tot i que finalment serà mentida)
i no podem fer el check-in fins dues hores abans de la sortida. Anem a la platja.
Havíem llegit en algunes cròniques que uns 6 ó 7 quilòmetres al nord d’Igoumenitsa hi havia
una bona zona de platja i aparcament, de la que no recordo el nom però és molt fàcil de
trobar, però qualsevol comentari es queda curt. El lloc és espectacular i immillorable per
vehicles com els nostres. Una llenca de sorra, amb carretera asfaltada, entre el mar i una
llacuna interior, un lloc pla, de varis quilòmetres de llargada amb bones ombres, bars i
restaurants i, sobre tot, una excel·lent platja amb una aigua impecable. És un lloc ideal per
estar-hi ja sigui de dia, com nosaltres fent temps pel ferri, o be per fer-hi nit si hi arribes el dia
abans. El lloc és immillorable, tot i que no se quina seguretat s’hi pot donar de nit. Les
coordenades del lloc són: N-39º30'41'' E-20º13'12'' i les del Google maps: 39.512169,
20.218803.
Dinem allà i fem la migdiada amb continus banys a aquella aigua acollidora que en aquella
zona crec que correspon a l’Adriàtic.
A una hora indeterminada tornem cap a Igoumenitsa i anem a un súper a tafanejar coses
gregues i fer el darrer Frappé, al que m’he tornat addicte.
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Fet això anem cap a la estació marítima a fer el check-in i ara ja hi són tots!, hi ha un cert caos
aparcatori i la terminal està plena de llatins i grecs sense afaitar que creuen que el ferri
marxarà sense ells. Ens hi afegim.
No se quanta estona després, i ja amb les targes d’embarcament, entrem a la zona portuària i
ens posem a la cua.
Havíem de sortir a les 8 de la tarda i a aquella
hora el vaixell encara no ha arribat!, o sigui
que sortim més de dues hores tard, això sí, en
la nostra treballada plaça d’open-deck. S’ha de
dir que un cop ja al vaixell veiem que encara
quedaven una dotzena de places d’open-deck
lliures i que són ocupades per turismes, o sigui
que problemes d’espai no en hi havia, el
problema era de incompetència burocràtica
d’Anek Lines.
Dutxa, volta pel vaixell, partida de l’UNO al bar
de popa i a dormir.
Dissabte, 25 d’agost
Amb l’endarreriment que portem, havíem d’arribar a Ancona a les 10.30 del matí i arribem a la
una i a les 22.15 hores surt el ferri des de Civitavecchia...tenim temps per tot però no ens en
sobra per res.
A l’arribada a Ancona fa molta, molta calor i no sols arribem tard si no que hi ha dos fantàstics
“Monstres del volant” que, casualitats de la vida, tenen els cotxes aparcats a la rampa de
descens de la coberta on estem, nosaltres i dotzenes de cotxes més, cap a la coberta inferior
que dona accés a l’exterior. Doncs bé, a l’estar a la rampa, que té només un carril, no se’ls pot
estirar ni arrossegar i per tant estan bloquejant el pas i el desembarcament de centenars de
persones, això es perllonga pel termini (+/-) d’una hora!!!!, fins que els dos (in)feliços
conductors apareixen i són rebuts amb tota la gama d’insults que un italià colèric pot arribar a
pronunciar, que són molts i de divertits, així com d’un parell de galledes d’aigua llençades amb
alegria per un parell dels honorables ciutadans italians segrestats per la incompetència
d’aquells dos impresentables, i que són rebudes amb enuig pels seus vilipendiats receptors
que, a sobre, fan el gest d’encarar-se amb la gent...tot i que acaben marxant en mig de
l’aclamació popular, entre riures de tothom,... menys seus. A la sortida del vaixell es paren i
intenten, durant una estona, rescabalar la seva hombria perduda tot esperant al llançador de
l’aigua, però s’avorreixen i se’n van. Fellini no podia haver escrit ni filmat una escena igual ni
millor!!.
Ja estem a Ancona, a la costa est italiana, a l’Adriàtic, però bastant més tard del que
esperàvem i volíem. Tot això anem fins a la botiga on ens va quedar pendent a l’anada
comprar un marc de fotos pel concurs del Club, hi arribem però està tancada..., pel que
tornem al centre comercial Auchan, on vam fer nit a l’arribada, i on van comprar els altres dos
marcs. Anem a una mena de Fotoprix de l’Auchan i el trobem. Comprem i marxem.
Hem de creuar la “Bota” italiana fins a Civitaveccia, a uns 300 quilòmetres, d’on surt el ferri
cap a Barcelona a les deu de la nit, “hi ha temps per tot però no ens en sobra per res” (frase
meva que us regalo!) i ara encara més, doncs havíem d’haver arribat a les 10.30 i són passades
les dues!!, entre l’endarreriment del Ferri i l’espera pels energúmens de la rampa que anem
tard, molt tard, però calma i carretera.
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Sortim d’Ancona amb la intenció de parar a fer una pizza en qualsevol lloc, però no trobem res,
fins que finalment, en un tram d’autovia, en sortim i preguntem i ens recomanen la pizzeria
d’un centre comercial, hi anem i la pizza no és gran cosa però com a mínim hi ha un bon aire
condicionat perquè a fora fa força calor.
Seguim endavant en un recorregut estrany, per on ens porta el GPS, per la via més ràpida, tot i
que no és la mateixa per on vàrem venir, però hi confiem. A estones hi ha bona carretera, a
estones autovia i fins i tot passem per un tram d’una petita carretera per on passem per un
poble on és festa major!, millor així, sempre és més distret.
Arribem tranquil·lament a Civitaveccia a darrera hora de la tarda, anem a fer el check in, que
aquí sí podem fer, i amb les targes d’embarcament, anem a estirar les cames per la ciutat.
Aparquem al passeig marítim i fem una volta pel centre, i aprofitant la nostra estada a Itàlia
fem un cafè i un gelat.
Quan es fa de nit, tornem cap al port, i ens posem a la cua del ferri de Grimaldi Lines cap a
Barcelona que, per no perdre el costum també arriba força tard, molt tard. Sopem uns
entrepans a la cua, però la gent que no va amb un vehicle com nosaltres i esperava menjar
quelcom al vaixell, doncs allà estan, molts amb nens, esperant l’aparició del vaixell com de la
Verge, per poder menjar quelcom i/o posar els nens a dormir. L’espera es fa eterna.
Finalment a les tantes i més sortim de Civitaveccia cap a casa.
La travessa és esplèndida com les altres tres i dormim molt bé.
Diumenge, 26 d’agost
A l’haver anat a dormir tard, i com que no hi ha res a fer, ens llevem tard. Passem el matí a la
piscina. La Marta es mareja una mica i no dina i jo que estava bé, de cop i volta em sento molt
marejat fins que, a corre-cuita “descanvio la pela” i em quedo una mica estabornit. En acabat
aquest episodi de mareig, anem al bar a descansar, i allà ens hi estem fins que, a dos quarts de
deu, ja de nit (Tingueu en compte que el vaixell havia d’arribar a les 18.15 i arribem de nit!,
arribem a Catalunya, a Barcelona, a casa.
Truquem a les iaies per dir que hem arribat.

Així doncs a les 21.30 hores del diumenge 26 d’agost de 2012 arribem a casa, 28 dies
després de sortir, amb 195.866 quilòmetres, havent-ne recorregut 7.933.
Ens ho hem “currat”.

Crònica acabada de muntar a 14 de març de 2013, el dia en que va néixer en Jordi, el fill de la
meva neboda Anna i en Quim.
Un feliç naixement que tanca un cercle de molts anys de llàgrimes
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DADES GENERALS DEL VIATGE
Resum
Quilòmetres fets 7.933 kms
Gasoli
1.100 €
Autopistes
49 €
Dormir
279 €
Menjar i compres
2.050 €
Ferris
1.287 €
Total
4.765 €

Diners
Tret de caixers
Pagaments
Efectiu gastat
Ferri Civitaveccia
Ferri Igoumenitsa
Total

1.409 €
1.144 €
925 €
528 €
759 €
4.765 €

Total: 4.765 €
(un mes, quatre
persones i la
furgo!)

Gasoli (consums i costos) i autopistes

Gasoli i autopistes
Lloc/Moneda
TL
Gasoli Barcelona inici
Gasoli Ancona
Gasoli Tessalónika
Autopista grega
Peatge Turquia
25,00
148,00
200,00
177,00
130,00
Gasoli a Turquia
180,00
Lires turques (TL)
173,00
196,56
178,00
188,00
210,00
Autopista grega
Gasoli Igoumenitsa
Gasoli Itàlia tornant

€uros
58.03
80,00
83,55
14,40
12
67,27
90,9
80,45
59,09
81,81
78,63
89,09
80,9
85,45
95,45
14,40
20,00
60,00

Total €uros 1.093,39
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Dades del Gasoli al detall
Data
30 de juliol
31 de juliol
31 de juliol
31 de juliol
31 de juliol
4 d'agost
4 d'agost
4 d'agost
5 d'agost
6 d'agost
8 d'agost
10 d'agost
11 d'agost
14 d'agost
15 d'agost
17 d'agost
21 d'agost
22 d'agost
24 d'agost
25 d'agost

Kms
Lloc
188.322 Barcelona
Autopista grega
188.863 Passat Tessalónika
189.005 Frontera Turca
a 230 kms d'Istanbul
189.306 Sortint d'Istanbul
Arribant a Ankara
189.870
190.420
190.813 a 25 kms de Malatya
191.377
191.923 sortint de Derinküyü
192.582 prop d'Aspendos
193.146 entrant a Fetihye
Mügla
193.742 prop de Söke
194.322 sortint d'Ayvalik
194.896 a 100 kms de Tesalónica
195.477 prop d'Igoumenitsa
195.619 Itàlia (de tornada)

País
CAT
GR
GR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
GR
GR
IT

Concepte
Gasoli
6 peatges de 2€ c/u
Gasoli
Visats (4 x 15€)
Tarjeta autopista
Gasoli
Càrrega tarjeta autopista
Gasoli
Gasoli
Gasoli
Gasoli
Gasoli
Gasoli
Gasoli
Autopista (efectiu)
Gasoli
Gasoli
Gasoli
Gasoli
Gasoli

Litres Preu Litre €uros / TL
58,06 €
12 €
43,25
1.62 €
80 €
60 €
25 TL
39
148 TL
20 TL
52,32
200 TL
49,72
3.56 TL
177 TL
33,27
3.04 TL
130 TL
51,4
3.50 TL
180 TL
49
3.53 TL
174 TL
52
3,78 TL 196,52 TL
46,7
3,81 TL 178,04 TL
3,50 TL
52,6
3,62 TL 188,82 TL
53,61
4,05 TL
210 TL
51
1,63 €
83.55 €
12.35
1,62 €
20 €
36,39
1,65 €
60 €

Pernoctes
Nits

Mes
Dia
Lloc pernocta
1 Juliol
28 Ferri Civitaveccia
2
29 Auchan d'Ancona
3
30 Ferri Igoumenitsa
4, 5, 6 Juliol/Agost 31-1-2-3 Istanbul
7 Agost
4 Ankara
8
5 Balikli Kaplica
9
6 Arapgir
10
7 Sota el pont del riu Kahta
11, 12
8i 9
Göreme
13
10 Kizkalesi
14
11 Aspendos
15
12 Arycanda
16
13 Saklikent
17
14 Olu deniz
18
15 Gölçük
19
16 Pamukale
20
17 Dídima
21
18 Davutlar
22
19 Selçuk / Efes
23
20 Bergama (Pérgamo)
24
21 Càmping Sun San
25
22 Kalambaka (GR)
26
23 Kalambaka (GR)
27
24 Ferri cap a Ancona
28
25 Ferri cap a Barcelona

Observacions
Camarot interior 4 persones
Guia d'Àrea di sosta
Open Deck
Aparcament prop de Yenikapy
Parada de taxis junt al castell
Balneari dels peixets
Otopark darrera una escola
Prop de Narince
Camping Kaya. El millor càmping.
Camping/hotel a la costa
Aparcament d'un restaurant
Ciutat en ruines
Casa sobre l'arbre. Sopar, dormir i esmorzar
Camping Sea Horse. La millor platja.
La millor Pide
Camping Dolphin Yunus. Molt bé.
Junt a uns edificis, a la costa
A la porta del Hamam
Camping Garden
Otopark
Prop de Çanakkale
Plaça del poble
Càmping Meteora
Open Deck
Camarot interior 4 persones

Preu
264 €
0€
380 €
80 TL
0TL
20 TL
0 TL
0 TL
96 TL
30 TL
0 TL
0TL
150 L
50 TL
0 TL
30 TL
0 TL
0 TL
29 €
0 TL
30 TL
0 TL
30 €
380 €
264 €

Imports, sense comptar els ferris
Lires turques 486 TL
€uros
59 €
(+/-) Total en €uros
279 €
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Entrades a recintes turístics, compres vàries i menjar
Mes Dia Import Concepte
28 1.235 € Efectiu
31 1000 TL Caixer a Istanbul
25 TL
Tarjeta transport públic
100 TL
Entrada Palau Topkapi
60 TL
Entrada Harem de Topkapi
52 TL
Dinar
1
150 TL
Miniatura Furgo T3
180 TL
Monjos Dervitxos
17 TL
Berenar pastisseria batlle
19,30 TL Embotit i formatge
25 TL
Càrrega tarja transport
21 TL
Dinar: "Ales de pollastre"
5 TL
Dinar Pide (Pizza)
3 TL
Suc de taronja i poma
J

u

Lloc

l
i

o
l

2

45 TL
33 TL
9.75 TL
2 TL
1,5 TL
100 TL
40 TL

Vaixell privat pel Bòsfor
Sopar, 2 entrepans de peix i
un llobarro

Observacions
Inicials
1ª extracció de TL

15 TL
14 15 TL
30 TL

Gorges de Saklikent. 100 TL
per la baixada en pneumàtic i
150 TL per dormir a la casa
arbre, sopar i esmorzar.
Cinturó de pell pel Marçal
Ulleres de sol pel Marçal
Sabates Marta

30 TL
20 TL

20 € 5 Polos Lacoste (!) per l'Albert
Jersey Lacoste (!) pel Marçal
Delícies turques per regalar

250 TL

3 plats + arròs
Ens equivoquem en
el preu
Val la pena
Basar de les Espècies

Istanbul

Al mateix lloc, prop
de Mesquita Rustem
Pashà
Prop del Basar de les
Espècies
Altre cantó del pont
Gàlata
Kurukahveci
Mehmet Efendi
Fira a l'Hipòdrom
Davant Sultanahmet

250 grs de cafè turc
Gelat batut
Carmel fe t a l'instant!
Entrada a Santa Sofia
Entrada a Cisterna Basílica
3
Dinar 4 plats de
Una mica més enllà
80 TL
pollaste+Doner+Meze
de la Cisterna
3 dies a Istanbul, quatre persones: +/- 600€ . La meitat en entrades (!) i el creuer Bòsfor
9 TL
Aparcament a Safranbolu
Dinar al Bereket Sofrane,
fantàstic! Köfte, Amanida
Plaça junt a l'hotel
32 TL
4
d'arròs, Manti (Raviolis turcs) Safranbolu Cinci Han
20 TL
Camísa Èlia
8 TL
Navalla Marçal
1.90 TL
Pa rodó
Museu de les Civiltzacions
Ankara
60 TL
d'Ankara
En obres
5 15 TL
Entrada a Hattussas
Bogazkale
Balikli
50 TL
Càmping a Balikli Kaplica
Kaplica Peixets "carnívors"
2 TL
1 hora d'internet
Al bar a l'aire lliure
6
10 TL
Barber
Divrigi
A
22 TL
Entrada a Nemrud
g
Baixant de Nemrud.
o
20 TL
Líquid frens per la furgo
No calia.
7
Narince
s
1.90 TL
Pa
t
Incomestibles per
4 TL
4 "Pide"
picants!!
Museu de Mosaics de
24 TL
Gaziantep
Bona inversió!
13 TL
Dinar. 2 Dürum i 4 köfte
Korutürk Cadessi
8
Gaziantep
Súper. Begudes i menta pel
6 TL
te.
8 TL
Aparcament i rentar la furgo
Museu a l'aire lliure de
45 TL
Göreme
Göreme Capadòcia
Pàrquing Museu a l'aire lliure
6 TL
de Göreme
Capadòcia
9
Audiogia Museu a l'aire lliure
10 TL
de Göreme
Capadòcia
52 TL
Dinar Poteri Kebab i sopa
Úrgup
Capadòcia
15 TL
Cassola de fang
Avanos Capadòcia
10 TL
Rentadora al càmping Kaya
Göreme Capadòcia
(15x3) Ciutat subterrània de
10 45 TL
Derynküyu
Derynküyu Capadòcia
6 TL
Nina de Drap
Derynküyu Capadòcia
30 TL
Dinar a xiringuito platja
Silfke
Passat Silifke
5 TL
Plàtans a parada de carretera
Anamur Hi ha vàries parades
Entrada "pirata" al teatre
Un fals guia ens
11
40 TL
d'Aspendos
Aspendos porta pel darrere
Sopar a restaurant on fem nit
40 TL
a Aspendos
Aspendos Teatre Romà
8 TL
Entrada a Kimera
Çyrali
S'hi arriba a peu
Entrada a la platja i ruines
15 TL
d'Olympos
Olympos Val la pena
12
Pàrquing a la platja i ruines
O pagues o parques
4 TL
d'Olympos
Olympos lluny
Dinar 3 "Gözleme" (Una mena
19 TL
de creps)
Olympos
2 Entrades a les ruines de
30 TL
Myra
Myra
Molts russos
8 TL
4 pits de pollastre
Myra
Botiga al poble
Una clau de tub i una fixa
13
20 TL
10/11
Myra
Botiga al poble
La més llarga de
15 TL
Accés a la platja de Patara
Patara
Turquia. Buida.
Entrada a Letoon
16 TL
Letoon Patrimoni UNESCO

15

3 TL
25 TL
45 TL

2 kgs de taronges
4 pide, beguda, çay i postre
(Küneffe)
15x3 Entrades a Pamukkale

7 TL

Truita Turka

6 TL

Plat de patates fregides
Rentadora al càmping
Dolphin Yunus

16

10 TL

17

40 TL
7 TL
36 TL
60.22 TL
130 TL

18

A
g
o
s
t

5 TL
36 TL
105 TL
50 TL
6 TL

19 10 TL
45 TL
19 TL
75 TL

20

10x4. Entrada a Aphrodisias
Aparcament d'Aphrodisias
Dinar a Karacasu
Supermercat Migros. Compra
queviures.
Reparació de 2 injectors
Resoldar la tapa d'inox de
l'olla
4 Pides
Hammam, masatges, etc...
10 costelles de be a
Carnisseria
Pastes per esmorzar
Entrada al parc de la
península de Dilek
Compra al súper. Llet, suc,
matamosques
Sopar. 5 Ayvalik tost i 3
begudes
25x3. Entrada a Èfes

Saklikent
Fethiye
Fethiye
Fethiye
Fethiye
Fethiye
Fethiye

Mercat setmanal
Mercat setmanal
Mercat setmanal
Parada a la carretera
Passat Fethiye400
La millor Pide del
Gölçük país
Pamukkale Patrimoni UNESCO
Camping Dolphin
Pamukkale Yunus
Camping Dolphin
Pamukkale Yunus
Se l'emporten a casa
Oam
de la germana
No et deixen arribar
Aphrodisias amb el teu vehicle.
Aphrodisias
Karacasu Mercat setmanal
Altinkum
Zona industrial de
Altinkum tallers
Altinkum Davant del taller
Davutlar Poble del Hamam
Davutlar
Davutlar
Davutlar
Davutlar
Selçuk
Selçuk
Èfes

16.37
60 TL
45 TL

15x2. Entrada a cases dins
Èfes
Aparcament
Museu d'Èfes
Supermercat Migros. Compra
queviures.
20x3. Acrópolis de Bèrgam
15x3. Entrades Asclepion

Selçuk
Bèrgam
Bèrgam

5 TL

Otopark d'Ayvalik

Ayvalik

20,5 TL

5 Ayvalik tost.

Ayvalik

30 TL
7 TL
24 TL

Èfes
Èfes
Selçuk

Compres a 2 súpers
Centre del poble.
Carrer peatonal.
Entrada
independent de la
general
Dins del poble

Edremit

A la carretera mateix

5 TL

Tovallola tipus Hamam

Ayvalik

8 TL

Estovalles

Ayvalik

Test de llauna reciclada
Súper. Compra per emportar
64.85 TL cap a casa
Ferri de l'estret dels
22 32 TL
dardanels
5 TL
Síndria
9.93 €
LIDL de Kalampaka. Birres
LIDL de Kalampaka. Oli de
23
22,28 € Creta i olives

Parc molt ben
equipat

Ayvalik

Ayvalik

5 TL

Em conviden a cafè

Dins del poble. Molt
difícil
Centre del poble.
Carrer peatonal.
Centre del poble.
Galeria comercial
Centre del poble.
Galeria comercial
Centre del poble.
Galeria comercial
Centre del poble.
Zona artesanal.

100 € Caçadora de pell d'en Marçal

21

Preu regatejat
Mercat setmanal
Mercat setmanal
Mercat setmanal

Çanakkale Tornada a Europa
Ipsala
Darrer poble turc
Kalampaka Meteora
Kalampaka Meteora
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