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Po čtyřech letech jsem se asistentkou- 
-mamkou vrátil do turecké Alanye. 

Po příletu na letiště v Antalii a cestě 
dlouhé 130 km jsme se ubytovali ve čtyř-
hvězdičkovém hotelu Grand Zaman 
Beach. Je bezbariérový, v moderním 
designu – prostě báječný. Navíc s přívě-
tivým personálem, na recepci se domluví-
te anglicky a německy, s číšníky hlavně 
německy. Poprvé jsem zažil výhody all 
inclusive – jen kvůli celodennímu bez-
platnému pití se vyplatí. Což ve vysokých 
teplotách určitě oceníte. 

Cesty letadlem se nebojte, letiště i le-
tadla jsou na vozíčkáře připravena. 
Cestuji vždy na mechanickém vozíku, na 
elektrický je třeba mít certifikát o baterii. 
Ale také to jde, jen je třeba si důsledněji 
zařídit bezbariérový hotel a taky vědět, 
jaké jsou možnosti pohybu po cestách. 

Město minaretů a mešit 
Město Alanya je rozlehlé, plné subtro-

pické vegetace – najdete tady oleandry, 
palmy, fíkovníky, plantáže banánovníků 
atd. Na východě alanyjské zátoky vybíhá 
útes se starou seldžuskou pevností, kterou 
ve středověku obývali piráti. V r. 37 př. 
Kr. daroval Marcus Antonius Alanyi            
(i Kilikii) své milence, vládkyni Egypta 
Kleopatře. Alanya je plná minaretů s me-
šitami, ze kterých jsou pětkrát denně 
muslimové svolávaní k modlitbě, ale pro 
obsluhující personál velkého množství 
hotelů není možné toto náboženské přiká-
zání dodržovat. Každý pátek je tady tra-

diční trh – ohromný, nepřehledný kaleido-
skop barev, zvuků a vůní. 

Nu a kam se lze v Alanyi podívat? 
Mimo již zmíněných minaretů, mešit             
a trhů se můžete vypravit k majáku, pří-
stavu, citadele, historickému hradu (jezdí 
tam taxíky, městský autobus č. 4 a vstup 
je 5 euro, pro handicapované i s doprovo-
dem zdarma) nebo např. k pohoří Taurus, 
které se táhne podél celého pobřeží. 

Slunečné léto v příjemném 
prostředí 

Tzv. Kleopatřina pláž je písčitá – jde      

o hrubší písek (s malými kamínky) a po 
zhruba dvou metrech již nestačíte. Na 
mnoha místech jsou tady ale natažené 
prkenné nebo dlážděné cestičky (na pláži 
Keykubat to tak není), někde skoro až do 
moře. Moře je teplé (30 °C) a čisté, prů-
zračně zelenkavé s bonusem, tj. s výhle-
dem na již zmíněný hrad. Počítejte s tep-
lotami hodně (myšleno na naše poměry,        
i když letos jsme se těm místním v něk-
terých červencových dnech dost přiblíži-
li…) nad 30 °C. Turecká kuchyně je vel-
mi zdravá – hodně zeleniny a ovoce, 
kořeněné maso (ale bez vepřového, je to 
muslimská země). 

Pokud si chcete splnit sen o sluneč-
ném, teplém a příjemném létě, je Turecko 
správná volba. 
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