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KANION SAPADERE I JASKINIA KRASNALI
GDZIE POJECHAĆ BĘDĄC W TURCJI?
KOSZTA WYCIECZKI

Największy wodospad w Kanionie Sapadere. To kulimnacyjny punkt całej trasy spacerowej

Podróże

najwyższy znajduje się w kulminacyjnym punkcie na samym końcu trasy.
W połowie ścieżki do wodospadu znajduje się kawiarnia
ulokowana pod ogromną skałą,
gdzie możemy napić się kawy
i herbaty. Przy parkingu, czyli
w górnej części strumienia,
znajdują się baseny z cieplejszą
wodą. Tutaj również można
zjeść posiłek i kupić pamiątki.

Jaskinia Krasnoludków
Cüceler Mağarası czyli Jaskinia
Krasnoludków, to obiekt włą-
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Podczas każdego pobytu musimy spełnić jeden z tych warunków: koniecznie zobaczyć
jakiś cud natury - kanion lub
jaskinię. Jadąc na wycieczkę
z lokalnym biurem podróży
w Turcji za jednym zamachem
udało nam się spełnić oba !
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licząca około 350 metrów,
którą mogą zwiedzać również
rodziny z dzieckiem w wózku.
Po drodze znajdują się zejścia
do naturalnie wyrzeźbionych
w skale basenów wodnych
z temperaturą około 8-12
stopni.
Wytyczona trasa to w całości drewniany pomost przymocowany do stromej skały.
Podziwiamy z niego liczne formacje skalne wyrzeźbione
przez wiatr i wodę. Przez kanion przepływa strumień z licznymi wodospadami, z których

Przez Kanion Sapadere prowadzi drewniana kładka

czony do zwiedzania dla turystów zainteresowanych głównie kanionem Sapadere, ponieważ znajduje w drodze powrotnej. Jaskinia została przystosowana do zwiedzania kilka lat
po uruchomieniu kanionu w 2012 roku. Obecnie udostępniono sześć komnat, ale jaskinia jest znacznie większa niż to,
co możemy obejrzeć.
Proces powstawania jaskini
rozpoczął się ponad 10 tysięcy
lat temu. W jej wnętrzu znajdziemy wszystkie możliwe
formy naciekowe, ale o jej pięk-

Wiejskie życie w górach
W trakcie wycieczki możemy
zatrzymać się w kilku mniejszych jadłodajniach z parkingami ulokowanych przy drodze
prowadzącej w głąb gór. Tak
właśnie trafiliśmy do zajazdu
przy drodze, gdzie turecka rodzina prowadziła małą chatkę
z wiatą, czyli typowy lokalny
obiekt gastronomiczny. Hitem
tego miejsca był tradycyjnie
przygotowywany
placek
gözleme wałkowany kijem
i wypiekany na blasze. Ciekawym doświadczeniem był
przystanek we wsi Sapadere,
położonej zaledwie 3 km
od słynnego kanionu. Zatrzymaliśmy się tutaj, żeby posilić
się i dowiedzieć czegoś o kulturze Turków.
Główna atrakcja to odwiedziny w tradycyjnym domu,
gdzie gospodarz poczęstował
nas herbatą i zaprezentował
własnoręcznie przygotowane
produkty, m.in. przyprawy, sok
z granatów czy orzeszki
ziemne. Jak się okazało hitem
była zielona herbata z szyszek,
zrywanych z roślin porastających zbocza Gór Taurus.
Ostatnim punktem zwiedzania wioski Sapadere był
skromny swojski meczet.
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elem naszej pierwszej
wycieczki w Turcji był
Kanion Sapadere, ale
poza nim zwiedziliśmy
liczne miejsca znajdujące się po drodze, m.in. jaskinię, meczet i małą wioskę.
Kanion Sapadere to atrakcja, która powstała w 2008
roku. W wyniku wielkiego zainteresowania
wąwozem
Saklıkent (położonego na zachód od Antalyi), podjęto decyzję o przystosowaniu tego
miejsca dla zwiedzających.
W ten sposób powstała ścieżka

Wycieczka, na którą
zdecydowaliśmy się
pojechać razem z lokalnym
biurem podróży w Alanyi
podczas wakacji w Turcji,
kosztowała nas 30 euro.
Kanion położony jest dość
blisko nadmorskiej
miejscowości, więc dojazd
był w miare szybki.
,,Zakupy” u gospodarza
w wiosce okazały się bardzo
udane. Poza przyprawami,
które wnoszą do potraw
orientalne smaki i zapachy,
najbardziej zadowoleni
byliśmy z herbaty, która
regularnie spożywana, leczy
gardło i poprawia wokal.
Woreczek przypraw lub
woreczek z szyszkami
herbaty kosztował 5 lirów,
woreczek przyprawy
szafran: 15 lirów,
opakowanie orzeszków: 5
lirów,
butelka soku z granatów: 10
lirów. 1 lira turecka to około
66 groszy.

W Jaskini Krasnoludków można się poczuć jak krasnal
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nie świadczy przede wszystkim
zachwycające sklepienie centralnej części oraz mieniące się
różnymi kolorami ściany (stąd
właśnie jej mniej spotykana
nazwa - uważni zauważą
na szyldzie ukrytą za krasnoludkami tęczę).
Z kolei krasnal i karzeł to nawiązanie do legendy mówiącej
o zdeformowanym chłopcu,
który przed szyderami kolegów
wielokrotnie ukrywał się w jaskini.

Naleśniki ze szpinakiem - tradycyjny placek gözleme

