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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Acest Jurnal reprezintă impresiile şi experienţa elevilor participanţi la mobilitate în 

cadrul  Proiect Erasmus+ „New learning and training opportunities in tourism and 

gastronomy through Erasmus+” 2021-2-RO01-KA210-VET- 00004507. 

În cadrul Jurnalului sunt prezentate principalele obiective turistice pe care elevii le-au vizitat 

în decursul celor 2 săptămâni petrecute în Antalya-Turcia în perioada 15 – 28.05.2022. 

Jurnalul de față este relatarea captivantă a expediției elevilor, alternând observațiile cu 

fotografiile și cu înregistrarea celor mai profunde trăiri. 

Organizaţii partenere în cadrul proiectului au fost:  

- Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare şi Sfânt” Vorona - Botosani – România 

- Liceul Vocaţional şi Tehnic Anatolian Sule Muzaffer Büyúk – Antalya – Manavgat 

-Turcia 

 La mobilitatea realizată în Turcia au participat 14 elevi de la filiera Tehnologică, profil 

Servicii, domeniul Turism şi alimentaţie, calificarea Tehnician în gastronomie (învăţământ 

liceal) respectiv Chelner (Ospătar) vânzător în unităţile de alimentaţie (învăţământ 

professional) din clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a. 

Călătoria şi consemnarea experienţei de călătorie se însoţesc şi se transformă reciproc, 

căci, aşa după cum spune Catherine Bertho-Lavenir, "călătorul este om de hârtie". 

 

Călătoriile îți deschid inima, îți lărgesc mintea și îți umplu viața de povești minunate. 

 

Coordonator: Prof. Pinteală Mihai 
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Turcia – o nouă experienţă 

 

O nouă provocare, o nouă experiență, o nouă reușită plină de adrenalină, curiozitate, 

gânduri bune, fericire dar și nelipsitul dor.  

Proiectul,, Erasmus +” este pentru mulți tineri o oportunitate unică, dar în același timp 

oferă noi experiențe culturale, de pregătire de specialitate, lingvistice, iar fiecare zi în acest 

proiect este o nouă șansă pentru dezvoltarea pe plan social, cultural dar şi personal. 

             Călătoria noastră a început de la un zvon,  apoi prezentarea pe scurt a probelor pe care 

noi urma să le urmăm pentru departajare, iar acest lucru începea să prindă contur în decurs de 

câteva săptămâni. Nu o să uit niciodată emoțiile de la prima probă, lucrurile pe care le-am 

învățat pe parcursul acestora, dar și profesorii care erau mereu cu zâmbetul pe buze și gata de 

a ne da un sfat. Țin să le mulțumesc din suflet acelor profesori, nu vreau să le dau numele (se 

știu ei). 

           Iar acum începem călătoria în adevăratul sens al cuvântului! 

        După ore întregi de ales ținute și pregătit bagajul, cu puține emoții și cu lacrimi pe sub 

gene, am pornit spre locația finală, Turcia! Am plecat seara iar pe parcursul nopții am traversat 

România. După trecerea graniței spre Bulgaria am fost întâmpinați de așa zisul ,,Podul 

Prieteniei”, ceea ce mi-a dat speranțe și m-a făcut să cred că totul o să fie bine. 
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              În drumul nostru am avut parte de imagini rupte ca din rai. 

  

Am ajuns cu bine și plini de entuziasm, așteptând cu nerăbdare să ne cunoaștem viitorii 

noștri prieteni turci. 

Faptul că am reușit să fac parte din echipa elevilor care merg în Turcia,în cadrul Proiectului 

Erasmus+, mi-a dat startul la o nouă gândire și noi schimbări radicale pentru visul meu. 

            În cele 2 săptămâni din cadrul proiectului am avut parte de experiențe noi culinare, unde 

am învățat să pregătim mâncăruri tradiționale turcești. După terminarea atelierului de la Liceul 

Vocaţional şi Tehnic Anatolian Sule Muzaffer Büyúk, aveam timp alocat pentru vizitarea 

obiectivelor turistice aflate în zonă dar și în alte orașe. Două dintre obiectivele pe care noi le-

am vizitat și m-au uimit sunt cascada din Manavgat și peștera Damlataş Cave. 

            Manavgat Waterfall. 

           Pot spune că este una dintre cele mai spectaculoase cascade pe care am avut ocazia de a 

o vedea în viața reală. Această superbă cascadă este situată la 3 km depărtare de orașul Side, în 

nordul acestuia. Este situată pe râul Manavgat, debitul său fiind pe o zonă largă. Ceva ce am 

aflat interesant despre această cascadă, este că în timpul anului când nivelul apei crește aceasta 

nici nu se poate observa, inundând zonele de țărm din apropiere. 
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            Prietenii noștri turci au avut grijă să ne informeze și de faptul că această cascadă a fost 

înfățișarea bancnotei de 5 lire turcești între anii 1968 și 1983. Un loc foarte frumos de vizitat 

dar și de făcut poze. 

              Tot în acest loc îi întâlnim pe renumiții vânzători de înghețată gata pentru a te învârti 

și ameți cum vor ei, însă întâlnim și standuri pentru un suc răcoritor, pentru a cumpăra 

suveniruri dar și articole de vestimentaţie specifice ţării gazdă. 

                Damlaș Cave. 

                Această peșteră o regăsim în districtul Alanya din provincia Antalya, în sudul 

Turciei. Am aflat că acest loc a fost 

descoperit accidental în timpul 

operațiunilor miniere la o carieră 

folosită pentru construcția portului 

Alanya din 1948. Peștera este plină 

de stalactite și stalagmite care se 

formează în cincisprezece mii de ani.  

 

                 Aerul din peșteră conține 

un procent relativ mare de dioxid de 

carbon, de aproximativ 10 până la 12 ori mai mult decât în aerul normal și are 95% umiditate.  

Temperatura aerului este de 22–23 °C, indiferent de sezon. 

                 Un peisaj de vis, atât peștera cât și exteriorul, aceasta fiind întâlnită exact lângă 

mare, o zonă extrem de populată și foarte vizitată de către turiști.  



6 
 

 

Așadar, pot spune că Proiectul Erasmus +, mi-a schimbat viața, dar și percepțiile pentru 

viitor. Nu regret absolut nici o secundă din eforturile pe care le-am făcut pentru a face parte 

din acest proiect. A fost o experiență frumoasă, de neuitat și cu multe lucruri de reținut pentru 

viitor. 

Autor: Neculaescu Irena, clasa a XI-a B. 
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O călătorie extraordinară 

 

Cand am pornit  la drum pentru primul meu sejur in Turcia am sperat din tot sufletul sa 

pot vizita si anumite locuri, insa ma gandeam ca nu o sa reusesc, avand in vedere ca fiind în 

acest proiect nu imi voi putea indeplini asa zisele dorințe, dar veți citi în continuare ce s-a 

întâmplat pana la urmă.  

Avand in vedere ca abia sosisem la hotel si inca nu explorasem nici hotelul si nici 

imprejurimile, mi s-a părut foarte ok din prima oamenii, și hotelul, dar mai mult oamenii.  

Trebuie sa recunosc ca este destul de greu ca atunci cand sunt plecat in strainatate intr-

o tara pe care nu o cunosc deloc sa visez ca o sa ma descurc sa aleg cele mai bune variante de 

petrecere a timpului, dar fiind in acest proiect variantele au fost alese de dinainte ca eu sa ma 

pornesc la drum asa ca eu "m-am lăsat purtat de val".  

Am plecat intr-o dimineata tarzie, dupa micul dejun, așteptam să ajungem la destinație 

cât mai repede deoarece în acel autobuz era ca și într o saună, am făcut cam 2 ore pana la 

cascadă, și am ajuns acolo fără vreun chef de viață.  

Am coborât din autobuz și am dat de un mini-bazar, doar chestii faine, dar pe cât de 

faine pe atât de scumpe, lăsând accesoriile pe mai târziu continuăm drumul pentru a ajunge la 

cascada și dintr un colț un om cu o mustață răsucita cu un vibe extraordinar care te făcea pur și 

simplu sa te simți bine doar uitându-te la ce face, el vindea înghețată, vindea înghețată dansând, 

făcând un show care te făcea sa cumperi înghețată de la el știind ca se joaca cu tine, de nu te 

dădeai dus. 
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Terminam și cu înghețată, plecând toți cu același vibe pe care ni l-a dat vânzătorul de 

acolo și dam de papagali care binenteles ca erau dresați și știau sa fac destule șmecherii.  

Vazand mini-bazarul dintr un cap în altul continuăm și ajungem la cascadă, pur și simplu apa 

care cădea de pe stanci și păsările de acolo erau muzica pentru urechi, o muzica aşta plăcută ca 

ti-ai fi dorit sa pui șezlongul mai pe margine  să-ți iei o nuca de cocos și sa te relaxezi. Normal 

ca am făcut o grămadă de poze și normal ca era foarte aglomerat fiindcă la ce locuri frumoase 

sunt era și culmea sa nu fie nimeni pe acolo. 
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Am plecat cu regret, am fi stat o zi intreaga sa ne relaxam acolo, mai ales ca temperatura 

era foarte buna, se simtea racoare in perimetrul cascadei.  

Pe raul Manavgat se pot face si plimbari in mini croaziere, iar la cca 12 kilometri nord de 

cascada se afla barajul Oymapinar (Oymapinar Dam). Cei care se cazeaza in Side pot face 

asemenea excursii de o zi.  

In afara de asta, la cascada merita sa stai macar 2-3 ore, nu numai sa o admiri, cat sa iei masa 

la restaurant si sa te relaxezi privind-o, eventual sa dai o raita si prin bazarul de acolo. Asta 

inseamna cel putin 5 ore petrecute numai pentru acest obiectiv. 
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O excursie facuta in timpul unui sejur in Turcia, inseamna o plimbare prin caldura, 

printr-o atmosfera torida si cu umiditate ridicata. Acest fapt te oboseste mai mult decat in mod 

obisnuit. In afara de asta, trebuie sa si asimilezi cele vazute si nu sa treci fugitiv peste ele, dar 

a fost o experienta de neuitat.  

Din punctul meu de vedere Cascada din Manavgat reprezinta un “must see” al unei vacante in 

Alanya... 
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Autor: Irimia Constantin, clasa a XI-a B. 
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Erasmus+, o oportunitate unică pentru tineri ... 

 

 

M-am gândit să particip la acest concurs din două motive: pentru a-mi îmbunătății 

nivelul de engleză, iar al doilea motiv este de a descoperi și învăța ceva nou din bucătăria 

turcească ca mai apoi sa împărtășesc aceste lucruri cu colegii mei din România. Mi-am dorit 

foarte mult să ajung în Turcia și am ajuns până la urmă cu ajutorul profesorilor coordonatori, 

cărora le mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. 

  După atâtea ore de mers, oboseala își făcea simțită prezența, dar ochii nu mi se puteau închide, 

curiozitatea locurilor noi ”mă trezeau” la propriu. La primele ore ale dimineții am ajuns în 

Turcia plini de entuziasm și încredere, dornici de a interacționa cu o altă cultură. Este o 

experiență de care merită să ne bucurăm și o șansă pentru pregătirea noastră profesională. 

Strâmtoarea Bosfor m-a fascinat, mă simțeam în filmele  turcești, unul din cel mai frumoase și 

mari orașe, Istanbul, care era foarte aglomerat, dar cu oameni prietenoși. 

   Pentru mine, Turcia reprezintă conexiunea dintre dorințele mele si oportunitatea oferită în 

cadrul acestui proiect. Din momentul în care am realizat că peste granițele Turciei există mai 

mult decât simple obiective turistice, am știut că există o legătură specială. Manavgat, orașul 

unde a avut loc schimbul de experiențe cu niște adolescenți exact ca și noi, dornici să ne 

cunoască, și cu care să împărtășim experiențe noi pe care nu le vom uita niciodată. 
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   Gastronomia turcească este una dintre cele mai colorate și intens aromate din întreaga lume, 

cu o istorie bogată concentrată pe fuziunea dintre bucătăriile din Orientul Mijlociu, Balcani și 

Asia Centrala. Gastronomia din Turcia este, la rândul său, o influență pentru alte bucătării – 

inclusiv cea a romanilor, și are caracteristici dobândite din fiecare regiune a Turciei.  

  Mi-a plăcut foarte mult ce am gătit acolo, am 

învățat câteva preparate noi pe care le voi 

experimenta și acasă și cu colegii mei de școală. 

Baclava turcească 

Baclavaua este o delicatesă turcească dulce cu 

straturi alternante de nuci măcinate și foi de 

aluat de foietaj crocant, acoperite cu sirop de 

zahăr. Acest preparat este mâncat în Turcia ca produs de patiserie cu cafeaua de dimineață, ca 

gustare lângă ceai și ca desert. 

 

 

Hassan Pasa 

 Sunt niște 

chiftele mai 

mari de pui acoperite cu brânză și cartofi care se servesc cu 

un sos mai mult sau mai puțin iute, cu sau fără garnitură. 
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 Hünkar beğendi 

                                                                        Hünkar beğendi este o mâncare tradițională 

turcească preparată din vinete si carne de vita. 

Această mâncare era preferata Sultanului 

Murad al IV-lea în secolul XVII.                                                                                                                          

  Turcia, una dintre cele mai importante 

destinații turistice europene, este si una 

dintre cele mai interesante țări atât din punct 

de vedere social cât și cultural. 

  Vizitele culturale au fost spectaculoase și mereu au avut câte ceva nou, nu ne puteam lua ochii 

de la peisajele colorate, de la marea albastră până la 

palmierii tropicali și foarte înalți 
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Aspendos Antik Titayro 

 

Situat pe al doilea kilometru al drumului care 

virează spre nord de la al 44-lea kilometru al 

autostrăzii Antalya - Alanya, Aspendos este 

renumit pentru că are cel mai bine conservat 

teatru roman nu doar din Anatolia, ci și din 

întreaga lume mediteraneană. Orașul a fost 

înființat pe câmpia de deal de lângă Köprüçay 

(Eurymedon antic) , unul dintre cele mai mari râuri din regiune . Teatrul și căile navigabile sunt 

cel mai adesea vizitate astăzi în Aspendos, care își datorează transportul și dezvoltarea Mării 

Mediterane râului din apropiere și, prin urmare, pământurilor fertile din jurul său. Rămășițele 

altor clădiri aparținând orașului se află pe câmpia dealului pe care se sprijină teatrul.  

Templul lui Apollo  

Templul lui Apollo este un templu roman 

construit în jurul anului 150 d.Hr. în timpul erei 

Pax Romana în orașul antic Carian Side, în 

sudul Turciei, pe coasta Mării Mediterane și 

dedicat lui Apollo, zeul grec și roman al 

muzicii, armoniei și luminii. 

Templul lui Apollo datează din vremea 

împăratului roman Antoninus Pius. 

Sunt recunoscătoare pentru clipele frumoase petrecute cu profesorii și colegii mei, sunt 

recunoscătoare pentru locurile inedite  ce merită să fie vizitate de cât mai multe persoane.          

    A fost cea mai frumoasă experiență din viața mea, pe care aș repeta-o la nesfârșit. 

    Mulțumesc! 

Autor: Petraş Delia-Miruna, clasa a XII-a B. 
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O zi de neuitat în Turcia 

Astăzi voi începe prin a prezenta una dintre cele mai frumoase zile din activitatea 

Erasmus +, o zi care pentru mine a fost de neuitat și plină  de entuziasm. 

Chiar de dimineață, după micul dejun am pornit la drum spre Alanya unde urma să 

vizităm cele mai frumoase locuri din această stațiune. Plictisiți de drum, nu știam că avea să 

avem una dintre cele mai interesante experiențe de până acum. Primul obiectiv turistic a fost 

nimeni altul decât Turnul Roșu; o priveliște care ne-a dat gata încă de la coborârea din autobuz. 

Aerul , briza mării, vântul care te ajuta să nu simți căldura moleșitoare, toate la un loc ne făceau 

tot mai curioși de a urca pe drumul de piatră ce ducea sus la turn. Florile presărate pe tot drumul, 

în toate nuanțele de roz se completau perfect cu cerul si marea albastră. 

 

Ajunși sus, puteai admira marea și 

toate vapoarele din port care se vedeau ca și 

niște jucării minuscule. 

Lăsând  priveliștea la o parte, 

intrarea în turn se găsește ocolind pe stânga. Intrând în turn am dat de o răcoare plăcută care ne 

– a prins bine tuturor. Urcând pe treptele de piatră, dar având grijă căci sunt alunecoase am 

ajuns la al doilea nivel unde puteam ieși pe zidurile cetății Alanyei care seamănă oarecum cu 

zidul chinezesc doar că mult mai îngust și mic. Ieșind un pic pe zid până la un anumit punct, ni 

se arată un peisaj extraordinar atât spre port 

cât și spre peninsulă și oraș. Cu greu am 

ajuns și la nivelul 3, treptele fiind foarte 

înguste si înalte dar unde am dat peste fostul 

rezervor de apă folosit de soldații turci de 

odinioară. La ultimul nivel am început sa 

fotografiez în toate direcțiile, absolut superb! 

este de nedescris tot ce se vedea în jur. 
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După toată această vizită am fost să mâncăm la unul dintre cele mai frumoase restaurante, aflat 

pe râul Dimcay unde am luat masa chiar deasupra râului în niște căsuțe amenajate pe râu. A 

fost minunat să mănânc la fel ca și turcii în genunchi la măsuțe mici și înconjurați de pernuțe. 

De asemenea, culoarea apei este deosibit de frumoasă iar în combinație cu, culorile vii din 

materialul folosit la perne, este minunat. 

Bineînțeles și mâncarea a fost ca atare, mai ales deserturile turcești care te dau pe spate doar 

uitându - te la ele. 

 

Tot în această zi, după masă am fost câteva 

ore și la plaja Cleopatrei unde ne-am 

bucurat cu toții de apa caldă și soarele 

arzător. Ajunși seara la hotel, am mâncat și 

am plecat cu toții în camerele noastre 

pentru a ne odihni și pentru a fi pregătiți 

pentru următoarea zi din cadrul Proiectului 

Erasmus+. 

Sunt recunoscătoare și fericită am putut avea oportunitatea pentru așa experiență 

minunată, cu oameni minunați, legând prietenii noi și venind acasă cu multe cunoștințe noi 

despre o altă cultură. 

Autor: Părosu-Jugariu Ioana-Morena, clasa a XII-a B. 
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Cascadele Düden  (Düden Şelalesi)                 

                Cascadele din Antalya sunt considerate una dintre cele mai importante atracții 

turistice ale Antalyei, așa că nu trebuie să ratați pentru nimic în lume vizitarea acestora, 

deoarece există o mulțime de activități pe care le puteți face acolo, pe lângă admirarea 

peisajelor de vis pe care acestea le oferă. Fiecare cascadă are propriul farmec care o face diferită 

de restul cascadelor din Antalya.  

                 Pe parcursul mobilității noastre în Antalya, Turcia, am vizitat 2 dintre aceste bijuterii 

ale zonei. 

  Cascada Düden este una dintre atracțiile turistice cele mai căutate din Antalya, Turcia. 

Düden este un grup de cascade formate de vărsarea în Marea Mediterană a râului cu același 

nume, unul dintre cele mai mari râuri din regiunea Anatolia. Grupul este format din două 

cascade: Cascada Superioară Düden şi Cascada Inferioară Düden. Cascadele sunt situate la o 

distanță de 12 kilometri Nord-Est de Antalya și la circa 7 kilometri de Lara. Cele două cascade 

sunt înconjurate de un parc natural care vă va surprinde în cel mai plăcut mod. Întreaga zonă 

este de o frumusețe remarcabilă, iar dacă alegeți să admirați priveliștea de pe mare nu ezitați 

să luați cu dumneavoastră și aparatul foto pentru a imortaliza peisajele. 

               Puteți ajunge la cascadele Düden, fie cu autobuzul, fie cu mașina personală. De 

asemenea puteți opta pentru o excursie organizată, cu barca. Odată ajunși aici, contra unei sume 

modice aveți acces în parcul ce înconjoară cascadele. În parc sunt amplasate mai multe 

chioșcuri de unde puteți achiziționa produse homemade sau vă puteți relaxa la una dintre 

cafenelele prezente aici. 
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 Cascada Manavgat 

Manavgat se află la 76 km est de Antalya. Micul oraș a fost stabilit pe malurile râului 

Manavgat, iar numele său a fost Manauwa în limba etruscă/luviană. Acesta a fost schimbat mai 

târziu în Melas în Pamfilia antică. Atracția în acest oraș este Cascada Manavgat precum şi mai 

multe ruine, canionul Ahmetler și râul Alara. 

              Cascada Manavgat este una dintre cele mai renumite cascade din Antalya. Aceasta 

este situată la 3 km de satul Manavgat, care se află la 80 km de Antalya spre Alanya. Aceste 

cascade se află alături de grădini minunate care vă permit să vă relaxați și să vă odihniți pe 

malurile sale. Lângă cascadă există un restaurant care servește pește și o cafenea unde se poate 

savura cel mai faimos ceai din Turcia. 

            Cascada mică de pe Manavgat Creek are 2 m înălțime si 40 m lățime. Deși cascada nu 

este una înaltă, curenții sunt foarte puternici iar râul învolburat isi sparge valurile pe stâncile 

ce o delimitează. Păstrăvii sunt atracția fiecărui val de apa. 

             De asemenea, se organizează si excursii cu barca pentru a explora frumoasa zona pana 

la râul Manavgat. Cascade mari se regăsesc in direcția Barajului Oymapinar. 

Autor: Petrescu Roxana, clasa a X-a B. 
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Cele mai frumoase obiective turistice vizitate in Turcia 

 

Damlataş Cave (Alanya) 

 

 

Peștera Damlataș a fost găsită în 1948 când a fost deschisă pentru groapa de piatră în 

timpul construcției portului. Peștera se află pe coasta de vest a castelului istoric Alanya. Există 

50 m la intrarea în peșteră. Poți ajunge la un spațiu cilindric după poartă cu 15 metri. După aici, 

puteți merge în fundul peșterii. Numele Peșterii „Damlataș” provine de la stalactitele care 

există prin picăturile de apă. Cu excepția frumuseții sale, această peșteră este populară datorită 

atmosferei sale care ajută oamenii care suferă de astm 
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Peștera este situată la începutul plajei Cleopatra, lângă intrarea în telecabină.  

Se gaseste foarte usor, au indicatoare si 

iti vor arata drumul ori de cate ori vei 

cere. Intrarea in pestera este 10 lire de 

persoana, nu este recomandat sa stai 

mai mult prima data. Sincer și nu ai 

nevoie de mai mult timp pentru că 

peștera este foarte mică. Peștera este 

foarte frumoasă, are o lumină 

deosebită și aerul este foarte plăcut. 

Scarile au balustrade deci nu este o problema pentru batrani. 

Kleopatra Beach 

 

Cleopatra este cea mai faimoasă plajă de pe Riviera Turcească. Își datorează numele 

ultimei regine eleniste a Egiptului. Potrivit legendelor, Antony i-a adus în dar iubitei sale 

Cleopatra perla mediteraneană - luxosul oraș Alanya. De fiecare dată când pleca din Egipt 

pentru camping, regina se oprea aici pentru a înota în laguna limpede ca oglinda și pentru a 

absorbi covorul magnific de nisip. De atunci, plaja Cleopatrei îi atrage irezistibil pe cei care 

așteaptă o vacanță regală. 
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Descrierea plajei:  

Nisip fin de culoare galben auriu; 

Puritate excelentă și transparență a mării, la baza căreia puteți vedea fiecare pește prin ochelari 

de înot; 

Dimensiuni remarcabile: lungime de 2 kilometri și lățime de 40 de metri; 

Temperatura confortabilă a apei mării, bine încălzită de soarele sudic; 

Imagini uimitoare de apus de soare pe un lanț montan de coastă; 

Cascada Manavgat din Antalya 

 

Râul Manavgat își are originea pe versanții estici ai Munților Taur de Vest din Turcia. 

În antichitate se numea Melas La o altitudine de 1.350 m, curgerea mai multor izvoare mici se 

unește pentru a deveni izvoarele Manavgat. Cel mai mare dintre aceste izvoare se numește 

Dumanli, al cărui nume înseamnă „loc unde este ceață”, din cauza ceții dense care se formează 

deasupra izvorului. Pe lângă izvoarele din Munții Taur, Manavgatul este alimentat și în 

subteran din lacuri mari la nordul munților, pe Podișul Anatoliei. 

Este una dintre cele mai frumoase cascade din Turcia si este situata in satul Manavgat. 

Este o cascada de dimensiuni reduse, doar 2 m inaltime si 40 m latime. Totusi, curentii de aer 

sunt foarte puternici. Langa cascada, se gaseste o gradina unde puteti servi ceaiul, sau puteti 

servi masa la unul dintre restaurantele de aici. Puteti pur si simplu sa admirati cascada in timp 
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ce savurati un desert gustos la una dintre cofetariile de aici. sunt si magazine cu suveniruri. De 

aici, daca nu sunteti prea obosit, puteri inchiria o barca si sa plecati intr-o scurta excursie pe 

Raul Manavgat.  

Locurile sunt superbe si nu aveti cum sa va plictisiti!  

 

 

Amfiteatrul din Aspendos 
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Aspendos este unul dintre cele mai frumoase și bine păstrate amfiteatre ale lumii antice. 

Construit în secolul II d.Hr., în timpul împăratului roman Marcus Aurelius, teatrul are o 

capacitate de 15.000 de locuri. Galeriile, decorațiunile scenei și acustica sunt impresionante. 

Micul muzeu adăpostește o serie de măști și bilete din diferite materiale, folosite de către cei 

care veneau la spectacole sau la luptele in arena. În apropiere sunt ruinele orașului Aspendos, 

fondat, se pare, de coloniștii greci ajunși aici după Războiul Troian. Astăzi se mai văd ruinele 

acropolei, cu agora, o bazilică, un nymphaeum și locul de adunare a consiliului. La un 

kilometru nord de oraș este unul dintre cele mai mari apeducte romane din Anatolia, care 

alimenta Aspendos-ul cu apă. 

Teatrul Aspendos este foarte popular si foarte vizitat de catre turistii care ajung in zona Antalya. 

O vizita la teatrul Aspendos este o excursie foarte populara de o zi, o excursie in care ai timp 

sa explorezi acest minunat sit arheologic care are o incarcatura istorica imensa. 

A fost cea mai frumoasa experientă de pana acum 

Cele mai frumoase locuri vizitate … 

Autor: Calimandruc Cosmin, clasa a XI-a B. 
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Antalya Side Museum 

 Descriere 

         

       Muzeul Side este situat într-o clădire veche a băii (Agora Bath) care datează din secolul al 

II-lea d.Hr. și a supraviețuit până astăzi cu completări și modificări în secolele V și VI d.Hr. 

Baia dreptunghiulara este formata din cinci sali de diferite marimi: camera rece (Frigidarium), 

transpiratie (Sudatorium), doua camere calde (Tepidarium) si camera calda (Caldarium). Există 

o curte în spatele băii care se extinde până la zidurile mării.  

  Clădirea băii, care a fost restaurată de maestrul arhitect Ragıp - Selma Devrez între 1959 și 

1961, a fost deschisă ca muzeu pe 14 octombrie 1962. Majoritatea lucrărilor expuse în muzeu 

constau în lucrările dezgropate în urma săpăturilor. desfasurat in Side intre anii 1947-1967 sub 

conducerea Ord. prof. dr. Arif Müfid Mansel. În muzeu sunt expuse statui, sarcofage, inscripții, 

reliefuri, descoperiri din teracotă, sticlă și bronz și monede aparținând perioadelor elenistică, 

romană și bizantină.  Fiind centrul diferitelor situri naturale și istorice de vizitare, Side este 

preferința multor turiști. Fiecare loc din Side merită vizitat, care vă poate face vacanța 

memorabilă. Un astfel de sit frumos și istoric este muzeul din Side. Dacă nu vizitați muzeul 

Side, este posibil să regretați că nu ați explorat frumoasa colecție de artefacte pe care o prezintă. 
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Ce am vazut în muzeu? 

 

 Muzeul și teatrul 

au fost absolut uimitoare și 

au meritat cu siguranță 

timpul și efortul. 

Artefactele și ruinele sunt 

într-o formă excelentă, 

având în vedere timpul 

când au fost construite.  
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Este plăcut să vezi că Turcia are grijă de moștenirea lor. Număr bun de artefacte 

interesante și mi-a plăcut colecția de monede, mai ales că au separat monedele în zona de 

origine (demonstrând variația largă a utilizatorilor acestui oraș port antic). Semnalizare în 

engleză (utilă deoarece o mare parte din zonă este mai orientată spre rusă și germană), facilități 

curate, mic magazin drăguț de cadouri și vederi frumoase ale coastei. 

Câteva artefacte uimitoare cu suficientă explicație. Unele dintre ele sunt în aer liber la 

umbra copacilor. În interior, calitatea și conservarea exponatelor sunt uimitoare. Am fost în 

mai și am avut parte de un monument frumos . Am explorat o parte a muzeului, apoi ne-am 

așezat pe o terasă cu vedere la mare înainte de a termina exponatele, am facut poze….ne-am 

bucurat de toate minunatiile acelui loc, atomosfera fiind una placuta deoarece acel monument 

si acea priveliste ne dadea o stare minunata. În curte mai găsim multe panouri, indicatoare 

informative. Astfel ni se arată ce unde se află, planul băilor romane, și istoria din Side. Toate 

inscripțiile sînt în turcă și engleză pe câteva dar nu toate apare și germane. 
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Upper Duden Waterfall 

 Este situată în districtul Varsak, în limitele Kepez. Upper Duden Water este, de 

asemenea, menționată ca Cascada Iskender pe alte câteva surse din cauza istoriei regiunii. Sursa 

cascadei provine din izvoare carstice situate foarte aproape de km 30 al drumurilor Antalya-

Burdur km 28. Regiunile sunt Pinarbasi și Kirkgozler. Acest pârâu dispare în dolină subalpină 

pentru aproximativ 15 km și a ieșit la suprafață încă o dată la capătul regiunii Varsak și apoi se 

va adânci din nou în subteran. De fapt, este un traseu destul de bun de urmărit dacă ești un bun 

tracker. Și, în sfârșit, Cascada Upper Duden este locul în care acest pârâu iese la suprafață odată 

într-un punct frumos și relaxant! 

A fost una minunata, asa ca ne-am petrecut o parte din zi pentru a vizita frumoasa  

cascada Upper Duden. Pozele nu fac dreptate in ceea ce priveste frumusetea ei, este de 

asemenea mai frumoasa in realitate. Am pornit de la vârf și am coborât o grămadă de trepte 

până în ceea ce părea o peșteră unde am ajuns sub cascadă. 

 Locul este prietenos cu copiii și nu prea dificil pentru adulții în vârstă. Există o mică moschee 

frumoasă situată în partea de sus, alături de niște magazine și tarabe uimitoare. Vânzători de 

ceai și magazine de suveniruri. Localnicii sunt uimitor de prietenoși. 

O necesitate de văzut pentru oricine vizitează Antalya în Turcia, cascadele sunt uimitoare și 

atât de frumoase ❤. 

 

Autor: Prisacaru Casian, clasa a XI-a B. 
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Aspendos 

 

 

      

 Principalul motiv pentru care istoria-buffs vizita 

Antalya este de a face o excursie de o zi la Aspendos, așa 

cum am fost și noi cei din proiectul Erasmus si ne-am 

bucurat de minunatul loc istoric. Acest sit arheologic este considerat a fi cel mai bine conservat 

din lume și una dintre cele mai importante atracții turistice din Turcia. Zilele de glorie ale 

acestui oraș strălucitor, antic au fost în secolele 2 și 3, când au fost construite cele mai multe 

dintre ruinele care pot fi văzute astăzi. În afară de teatrul, care a fost restaurat pe deplin și poate 

locui la 15.000 de persoane, o mare parte din restul sitului se află încă în ruine.  
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Un lucru foarte interesant este ca se spune ca si-au dobandit un grad foarte mare de 

independenta si a devenit un oras strategic avand prima moneda de argint, chiar daca orasul era 

condus de persani. Simbolurile orașului, imprimate pe monede, erau doi luptători goi. 

In perioada stapanirii romane orasul a 

prosperat, cladirile existente au fost 

reconditionate, inclusiv teatrul Aspendos si s-au 

construit o multime de cladiri publice care au 

infrumusetat orasul. In perioada cea mai 

prospera, numarul de locuitori a ajuns la 20.000 

de persoane. 

Dupa perioada romanilor, orasul a ajuns 

sub stapanire bizantina si a inceput un declin al 

orasului. Asta pana cand a fost cucerit de 

segiucizi care au contribuit la refacerea si 

restaurarea sa. În această perioadă, teatrul roman din Aspendos a fost reconstruit la ordinele 

sultanului Alaeddin Keykubad. Clădirea teatrului a fost decorată cu plăci ceramice și picturi 

geometrice și transformată mai întâi într-o reședință de vară a sultanului și apoi într-

un caravanserai. 

Mai tarziu, orasul Aspendos a cunoscut o noua perioada de restaurare, dupa ce Turcia 

si-a dobandit independenta, la sfarsitul Primului Razboi Mondial. Atunci cand Mustafa Kemal 

Atatürk, cunoscut ca si parintele Turciei, a vizitat și acest loc în 1930. Considerand ca este un 

patrimoniu valoros, a dat instrucțiuni pentru restaurarea și refolosirea orașului.  

Aspendos' teatru este una dintre cele mai mari clădiri construite vreodată de romani 

din Asia Mică și astăzi este unul dintre cele mai bine conservate exemple de arhitectură teatrală 

romană. Situat în zona inferioară a localității, teatrul a fost construit în secolul al II-lea d.Hr în 

timpul domniei lui Marcus Aurelius. Planul de așezare mamut ar putea fi potrivit pentru o 

audiență cuprinsă între 15.000 și 20.000. A fost restaurată temeinic și este acum folosită pentru 

festivaluri de muzică și dramă, printre care celebrul festival anual Opera Aspendos din Turcia. 
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Secțiunea semi-circulară, împărțită în două secțiuni printr-un pasaj larg la jumătatea drumului, 

are 20 de locuri de așezare, cu 10 scări în jumătatea inferioară și 19 de niveluri cu 21 de scări 

în partea superioară. În partea de sus se execută o colonadă cu bolț. La fiecare capăt al etapei 

sunt pasajele boltite care dau acces la orchestră. Peretele etapei cu două etaje a fost articulat de 

coloane duble subțiri, cu majuscule ionice de ordin inferior, iar capitalele corintice pe partea 

superioară. Coloana dublă care flansează intrarea centrală pe scenă avea un aer obișnuit rupt. 

Scena în sine avea un acoperiș din lemn suspendat de frânghii, iar auditoriul era, probabil, 

acoperit de o copertă. 
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Este considerat cel mai bine conservat teatru 

roman din Turcia, cel mai bine conservat 

teatru antic din lume si se afla pe lista 

Patrimoniului UNESCO. 

Capacitatea teatrului a fost estimata la 

aproximativ 8500 de locuri de asezat luand 

in considerare si scarile pe care se poate sta 

iar per total in jur de 15.000 de spectatori 

puteau sa participe la diversele evenimente 

care aveau loc acolo. 

Anual este vizitat de aproximativ 40.000 de 

turisti. Constructia teatrului este foarte 

impunatoare, are 22 de metri inaltime, 

diametrul de 315 si 100 de metri latime. Este 

construit pe doua etaje care sunt conservate in totalitate alcatuite din rand de cate 20 si 21 de 

randuri de scaune. Materialele folosite in mare parte sunt marmura si calcar. Este impartit in 

doua sectiuni, cea superioara, cea inferioara si scena in spatele careia se afla 5 intrari, cele prin 

care se facea accesul in loje. 

Acum daca ne ducem putin in trecut, aflam ca impartirea se facea in functie de statutul social 

pe care il aveai. In loje statea doar imparatul sau conducatorul impreuna cu familia sa, 

in sectiunea inferioara, cea care era aproape de scena stateau oficialii orasului si cei cu 

functii superioare iar in sectiunea superioara cea mai indepartata de scena statea majoritatea 

populatiei. Acestea desigur erau doar niste formalitati pentru ca indiferent de locul in care stai, 

teatrul a fost construit in asa fel inca scena sa fie vizibila din orice colt. 

Cele mai populare spectacole erau luptele cu gladiatori sau cu animale salbatice. Intrarea 

spectatorilor se facea pe sub scena care era acoperita partial cu lemn iar o mare parte din 

amfiteatru era acoperit cu un velariu pentru a proteja spectatorii de caldura. 

Autor: Surdu Ioana-Diana, clasa a XII-a B. 

https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6036/
https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6036/
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Cetatea Piraților și Turnul Roșu 

           Alanya se află la aproximativ 120 de km de Antalya, în provincia cu același nume, un 

oraș care ascunde multe frumuseți, de la marea incredibil de albastră și cristalină până la ruinele 

unei cetăți vechi și a unei plaje care a fost oferită ca dar de nuntă Reginei Cleopatra de către 

Marc Antoniu. 

Alanya, Turcia, vedere port din Turnul Roşu 
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Primul obiectiv turistic din port este, Turnul Roșu, înalt de 33 de metri și cu un 

diametru de 12,5 metri. Denumirea acestuia provine de la forma să octogonală și culorii roșii 

dată de cărămizile din care a fost construit (de către Sultanul Alaaddin Keykubat în anul 1226). 

Turnul Roșu avea rol de apărare și control al șantierului naval medieval, primul de acest gen, 

la Marea Mediterană. În interiorul Turnului se află Muzeul Armelor. 

         CETATEA DIN ALANYA  

Cetatea are o vechime de două milenii și se află la 250 de metri deasupra mării pe un 

promontoriu stâncos și găurit de zeci de peșteri sau grote care încing imaginația și curiozitatea, 

de la Peștera Damlatas, cunoscută pentru calitățile sale terapeutice și până la Peștera 

Piraților, un loc misterios și plin de legende. Conform uneia dintre acestea, cetatea a fost 

fondată de către un pirat și nu ar fi de mirare deoarece orașul în sine a fost condus de pirați 

peste un secol și jumătate. 

Zidul care înconjoară cetatea are o lungime de peste 6 km, vizibil de pe mare și a fost construit 

de Alaeddin Keykubad, care a și refăcut cetatea ridicată pe ruinele fortificațiilor române și 

bizantine. 
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                Ruinele Teatrului din Side 

Principala atracție a orașului Side este amfiteatrul antic. 

Este considerat cel mai mare amfiteatru din Turcia. Putea găzdui până la 20.000 de spectatori, 

pe cele 49 de rânduri ale sale. 
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 Construit în secolul al 2-lea după Hristos, pe scena acestuia nu au existat doar comedii 

și tragedii, ci și lupte de gladiatori, precum si lupte între oameni și animale. În epoca bizantină, 

clădirea teatrului era folosită și ca carieră a orașului. 

 

Poarta lui Vespasian 

  Înaltă de aproximativ 6 metri, poarta a fost construita în secolul I după Hristos, în cinstea 

împăratului roman Vespasian. Potrivit legendei, împăratul le-a dat arhitecților sarcina de a crea 

Arcul de Triumf cu așteptarea ca în 2000 de ani, un autobuz turistic cu etaj să treacă liber pe 

sub el. Așa că turiștii și mașinile, care par furnici pe fundalul porții, se năpustesc acum peste 

ea. 

     În nișele zidului pe lângă poartă se aflau odinioară statui ale cetățenilor nobili, și de fapt, 

ale împăratului. Acum monumentul lui Vespasian se păstrează la Berlin. 
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     Templul lui Apollo 

În secolul al 2-lea, când a fost construit acest templu, era o clădire dreptunghiulară mare,  

Înconjurată de 34 de coloane înalte de 9 metri. Astăzi numai 5 coloane stau în picioare  

nedespărțite. Suficient ca să îți dai seama de măreția de altădată. Templul lui Apollo din Side 

a fost distrus de un cutremur în secolul al 10-lea. 
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    Muzeul de Artă Antică din Side  

Multe exponate interesante găsite în timpul săpăturilor din orașul Side se află în muzeul 

istoric local. Muzeul Side este situat lângă Poarta Vespasian într-o clădire bine conservată a 

băilor romane din secolul al5-lea. Muzeul are mai multe săli, împărțite pe subiecte. 
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Autor: Todirişcă Sabina, clasa a XI-a B. 
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Manavgat Moschee 

Moscheea Manavgat foarte ornată și cu o arhitectură frumoasă, ca majoritatea 

moscheilor din Turcia și lumea islamică, merită cu siguranță o vizită....  

 

             Modele pictate impresionante pe toate suprafețele fără podea și vitralii mici. Foarte 

prietenos cu turiștii. Trebuie doar să stai în spate și la etaj și să nu intri în zona principală de 

rugăciune deoarece moscheea este folosită activ. Chiar și spațiul de ablație este drăguț, 

dulgherii din interior sunt groși și frumoși, plăcile iznik decorează stâlpii. Decorațiunile de pe 

tavan imita mozaicul, un paradis de liniște. 

Fiecare trebuie să-și lase pantofii la intrare. La intrarea in moschee persoanele de religie 

musulmana se spala pe maini si pe fata, ca un ritual al curatirii trupesti dupa care se descalta 

inainte de a intra. In cadrul moscheielor n-o sa gasiti icoane sau picturi cu sfinti, n-o sa gasiti 

moaste sau morminte, dupa cum n-o sa vedeti lumanari aprinse, tamaie si alte obiceiuri 

specifice religiei crestin ortodoxe. Femeile au datoria sa-si puna de cap un voal pentru a le 

acoperi parul si sa poarte fuste lungi pana aproape de glezne sau chiar mai jos. Am vazut niste 

ornamente destul de frumoase in interior (care tin locul picturilor noastre), in culori in care 

predomina un placut albastru azuriu (nu stiu daca in pozele postate se va reflecta cu exactitate 
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amibianta de acolo, am incercat totusi sa o surprind). Pe o masuta gaseai Coranul in diferite 

marimi, era si o varianta a coranului cu traducere in limba engleza, iar pe o tablita cum intrai 

in moschee se gasea o scurta istorie e profetului Mahomed in limbile turca, engleza si franceza 
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Teatrul Aspendos 

Teatrul Aspendos este foarte popular si foarte vizitat de către turiștii care ajung in zona 

Antalya. O vizita la teatrul Aspendos este o excursie foarte populara de o zi, o excursie in care 

ai timp sa explorezi acest minunat sit arheologic care are o încărcătura istorica imensa.  

Pentru ca da, este un sit arheologic care are in componenta mai multe vestigii istorice, cum ar 

fi: un stadion, agora, bazilica din secolul al III-lea, rămășite ale zidurilor orașului si a unor 

bulevarde si nu in ultimul rând apeductele orașului antic. 

 

 

Vizita ruinelor acestui oraș antic va oferă o imagine asupra vieții de oraș de acum 2000 

de ani care in epoca romana era unul dintre cele mai importante centre comerciale din Asia, 

foarte renumit pentru bogăția sa. Orașul antic Aspendos a fost unul foarte prosper si datorita 

poziționării sale. Se afla lângă râul Eurymedon (actualul Köprüçay) iar acesta era navigabil, pe 

o distanta de 16 km, ba chiar ajungea in oraș. Acest lucru a facilitat foarte mult comerțul. Orașul 
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a încasat venituri mari din comerțul cu sare, ulei de măsline și lână. Era, de asemenea, renumit 

din creșterea calului, iar caii săi erau foarte apreciați în întreaga regiune mediteraneeană. 

Damlataș Cave 

Peștera Damlataș a fost găsită în 1948 când a fost deschisă pentru groapa de piatră în 

timpul construcției portului. Peștera se află pe coasta de vest a castelului istoric Alanya. Există 

50 m la intrarea în peșteră. Poți ajunge la un spațiu cilindric după poartă cu 15 metri. După aici, 

puteți merge în fundul peșterii. Numele Peșterii „Damlataș” provine de la stalactitele care 

există prin picăturile de apă. Cu excepția frumuseții sale, această peșteră este populară datorită 

atmosferei sale care ajută oamenii care suferă de astm. Acești oameni care vin sub controlul 

medicului stau în peșteră timp de 21 de zile ca leac. Vremea peșterii nu se schimbă în timpul 

anotimpurilor, temperatura este de 22 C0, umiditatea este % 95, presiunea constantă este de 

760 mm. Pe vremea peșterii există % 71 de azot, 20,5 % de oxigen, 2,5/10.000 (două și jumătate 

până la zece mii) CO2 și ceva ioni radioactivi. 

Este prima peșteră care a fost deschisa turismului in Turcia. 

 

 

Autor: Rotariu Paula-Claudia, clasa a XI-a B. 
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O experienţă unică ... 

 

Rafting pe Râul Köprüçay 

Toti cei care se simt atrasi de lumea turismului de aventura, probabil ca au admirat apele 

involburate a viiturilor de primavara, si nu le trebuie explicat de unde vine expresia whitewater. 

Sporturile nautice adunate sub expresia de origine engleza whitewater, includ activitati pe care 

cei dornici de aventura le practica pe cursuri repezi de munte.  

Dacă doriți să vizitați unul dintre cele mai frumoase locuri din regiune și să vă distrați 

pe râul înconjurat de păduri mediteraneene, Rafting în Antalya este exact ceea ce aveți nevoie! 

In functie de nivelul apei si al adrenalinei dorite, amatorii de spume albe pot incerca 

raftingul, care este cel mai sigur cu plutele de 4-12 persoane,  iar fortand si mai mult limitele, 

cu caiac rodeo o coborare e mai mult acrobatie decat navigatie. Tot pe cursuri de munte poti 

practica hydrospeedul, rezemat pe un river boggie si carmuind cu labele, cobori in paraiase 

foarte abundente si fara stanci, iar in canioning ajutat de tehnica alpina vei cobori in albii 

abrupte si pe praguri sau chiar cascade, sarind in apa din marmite.  

Echipamentul in aceste sporturi este vital, deoarece cu ajutorul acestuia un moment 

periculos se reduce la distractie, astfel purtarea lui este obligatorie. Pornim de la ideea ca de 

obicei trebuie sa infrunti o viitura plina de stanci si ca chiar si cel mai bun inotator se descurca 

mai greu cand, cade in apa, astfel echipamentul e primordial, te fereste de vatamari, leziuni, 

zgarieturi si in unele cazuri chiar si de apa rece. 
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Cascada Managvat 

Cascada Manavgat de pe râul Manavgat este aproape de orașul Side, la 3 km nord de 

Manavgat, Turcia. Debitul său mare pe o zonă largă, deoarece cade de la o înălțime mică, este 

cel mai bine văzut de la o altitudine mare.  

Apa albă, spumoasă a Cascadelor Manavgat curge puternic peste stânci. În apropierea 

cascadelor sunt grădini de ceai umbrite, oferind un loc de odihnă plăcut. 

Barajul Oymapinar este situat la 12 km la nord 

de râu. 

În timpul inundațiilor, Cascada Manavgat poate 

dispărea sub apele mari.  

Cascada a fost înfățișată pe reversul bancnotelor 

turcești de 5 lire din anii 1968-1983. 

 

 

 

Autor:  Anghelache Constantin-Bogdan, clasa a X-a D. 
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Cleopatra Beach 

Însorita stațiune turcească, Alanya, se mândrește cu un cadru natural luxuriant: combinație 

între dealuri stâncoase împădurite și plajele aurii aflate sub asaltul valurilor spumoase ale 

Mediteranei, fiind locul ideal pentru cei care vor să îmbine sporturile nautice cu excursiile în 

împrejurimi. Însă, stațiunea din provincia Antalya este cunoscută grație Cleopatrei.  

 

De la Alanya înspre est se întindea cândva Cilicia, regiune numită astăzi Çukurova, care 

pe vremuri era „cuibul” neînfricaților pirați care practicau comerțul cu sclavi în regiunea 

Mediteranei.  Legenda spune că, la căsătoria sa cu preafrumoasa Cleopatra, Împăratul roman 

Marc Antoniu i-a adus în dar – Cilicia, zonă care era bogată în plantații de viță de vie. 

Mai mult, pentru a-i reduce reginei dorul de casă i-a amenajat o plajă întreagă doar pentru ea, 

cu nisip adus de pe văile fertile ale Nilului.  

Plaja Cleopatra este astăzi cel mai popular obiectiv din Alanya 
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Bazarul Manavgat 

Bazarul Manavgat este una dintre cele mai mari piețe în aer liber din Antalya și este 

vizitat de mulți turiști care doresc să asiste la viața de zi cu zi și culturală colorată din 

regiune. Bazarul local Manavgat este amenajat în același loc în fiecare săptămână, în zilele de 

luni și joi. Oferă o varietate de produse, de la îmbrăcăminte la covoare și suveniruri. Este 

locul ideal pentru a face cumpărături atunci când vă aflați în regiunea Antalya. 
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Bazarul Manavgat este compus dintr-un corp acoperit care poate fi vizitat în orice zi a 

săptămânii în centrul orașului Manavgat și al pieței locale. Este amenajat pe străzile laterale, 

acoperind o zonă masivă. 

 

Plimbare cu vaporaşul pe Râul  Manavgat 

Ne-am urcat pe vaporas si am inceput croaziera de rau Manavgat. Foarte placuta si 

relaxanta, vaporasul avea doua etaje, puteai sta la oricare dintre ele, unde aveai chef. 

In timp ce vaporasul 

curgea in aval catre Mediterana, 

ne-am intalnit cu o gramada de 

alte vaporase similare cu al nostru 

care transportau turisti. Am vazut 

de asemenea o gramada de alta 

vaporase stationate in asteptarea 

turistilor. Pe unele dintre 

vaporasele cu care ne-am intalnit 

domnea o veselie teribila. 
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Autor: Toader Bogdan-Dumitru-Ioan clasa a XI-a B. 
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Totul a fost minunat… 

 

Ok, să încep cu începutul.  

Miercuri dimineaţa pe la ora 09:00 am aşteptat autocarul să ne preia.  14 copii aşteptam 

frumos şi cuminţi pentru o aventură magică...  

Tot la [Köprülü Kanyon] am ajuns. Transferul a decurs fără probleme, am lăsat în 

maşină bagajele şi am mers să ni se facă instructajul. Eu nu știam exact ce ma așteaptă  ţinând 

cont că  era prima experienţă de genul și nu eram echipat corespunzător...  

Domnul care ne-a făcut instructajul a vorbit mai întâi în turcă, apoi în engleză a explicat liniştit 

ce avem de făcut.  

După, am mers, ne-am ales căştile de protecţie precum şi vestele potrivite şi am mers 

pe jos până la Oluk Köprü, un pod despre care am să vorbesc mai puțin deoarece pentru mine 

nu el era atracția. În Parcul Național Köprülü Canyon, unde se află zona de rafting, veți fi uimiți 

de frumosul drum de munte, magnificul canion verde cu un râu rotativ, păduri și plantații. 

Frumusețea naturii neatinse vă va aduce pace, vă va conecta cu natura, iar raftingul pe râu va 

adăuga adrenalină. 

De acolo, cei mai curajoşi au făcut multe salturi până s-au săturat. Apoi a trebuit să intrăm cu 

totul în apă aceea rece pentru a ne obişnui...  

Am mers după bărci şi am avut noroc să îl primim pe cel mai bun instructor şi anume un 

moldovean, care avea  mare experienţă și care vorbea limba română, fiind ca o gura de aer 

pentru noi deoarecene era mult mai ușor sa facem ce ne spunea el.  
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În barca eram 12 copii din care două cadre didactice și Marcel instructorul... 

 

  

Ideea a fost ca din toți instructorii, Marcel mi s-a părut cel mai amuzant și plin de viață 

dintre toți, la început ne a întrebat cine știe sa înoate și nu înțelegeam de ce fiindcă el a spus 
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asa, "din barca nu va cădea nimeni, pana când asta nu voi vrea eu" nu am înțeles pe moment ce 

voia sa zică dar după ce ne am suit în barcă, la primele valuri mai puternice o prinde pe Miruna, 

prietena  mea și o împinge din barcă, acesta fiind un motiv de răs pentru noi căci Marcel știa 

sa înoate si nu era un motiv de a ne teme..  

 

Am pornit traseul, totul a fost ok, cu cântece, glume şi glumiţe, etc. Am făcu o primă 

oprire, din nou salturi pentru curajoşi, și clătite pentru pofticioși... după care ne-am continuat 

traseul până când am ajuns la restaurant şi am luat prânzul.  
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Mai aveam vreo 4-5 km de parcurs dar s-a ivit o furtuna iar noi care eram aproape 

înghețați deoarece apa avea 4-5 grade, ni s-a zis ca putem sta la restaurantul respectiv uitandu-

ne la pozele pe care domnii de acolo ni le au făcut, dar pana la poze a venit masa. Clătite, 

frigărui și salată, la foamea pe care o aveam vedeam aceste clătite ca un deliciu deși nici când 

nu ți-ar ti fost foame erau ok...  

După masa trebuia sa ne schimbam deoarece nu am mai continuat din cauza furtunii, 

eu neavând haine de schimb fiindcă nu credeam ca ma voi uda asa de tare, cum stăteam și 

înghețat de frig vad ca în curtea restaurantului sub un acoperiș o grămadă de oamenii lângă o 

tablă pe care avea câteva bucăți de lemn care ardea pocnind, normal ca m-am dus acolo sa ma 

încălzesc, și normal ca au venit toți prietenii mei...  

Când am început sa ne încălzim mai bine, aproape sa ne uscam a venit autocarul. Ne-

am suit uzi fleașcă în el deoarece nu eram singurul care nu avea haine de schimb, incalzindu-

ne și aproape uscandu-ne pana la hotel.  
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Adrenalină a fost la maxim şi am rămas cu această amintire pe care o pot povesti şi nepoţilor.  

Oricum, să nu vă speriaţi...sunt șanse minime sa pățiți ceva dacă ascultați de instructor, pe 

traseu doar o să vă stropiţi cu bărcile pe care le veţi întâlni şi atât..  

Aş mai repeta experienţa? Da, de 1000 de ori da... de neuitat! 

 

 

Autor: Isache Andrei, clasa a X-a B. 
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