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Se & gjøre
antalya er den tyrkiske rivieraens perle; en spen-
nende storby og et populært turistmål, med 
mange enestående utfluktsmuligheter til flere 
tusen år gamle, antikke ruiner og unike naturfeno-
mener, som fosser og nasjonalparker. langs hele 
kysten er det gode bademuligheter, og det finnes 
strender for enhver smak. Store hotellkomplekser 
med høy standard ligger på begge sider av byen, 
men det er i den gamle bydelen kaleiçi at man 
opplever det egentlige antalya.

AntAlyA er hoved- 
stedet på den tyrkiske 
middelhavskysten og ligger 
dramatisk til på en frodig 
slette med høye, ofte snø-
kledde, fjell i bakgrunnen. 
I Karain, en grotte nord for 
Antalya, har man funnet 
den eldste bosettingen i 
Tyrkia. Romere, bysanti-
nere og seldjukkere har 
alle satt sitt preg på byen. 
Ibn Batuta, det muslimske 
svaret på Marco Polo på 
1300-tallet, skriver at  
Antalya er en av de 
vakreste byer man kan se. 

I dag er Antalya en blan-
ding av moderne storby og 

gammeldags småby, som 
fremdeles er svært vakker. 
Den gamle bydelen Kaleiçi 
er verneverdig og har 
beholdt mye av sin alder-
dommelige sjarm, og det 
er også der de mest trendy 
barene og restaurantene 
finnes. Området er en 
oase i storbyen med sine 
renoverte og falleferdige 
osmanske trehus fra århun-
dreskiftet og små moskeer. 
Havnen, Yat Liman, er 
kantet av hyggelige kafeer 
og spisesteder hvor man 
kan sitte og betrakte båt-
livet i bukten.

Det arkeologiSke 
MuSeet
Et svært innholdsrikt 
museum der man kan 
vandre blant godt bevarte 
romerske statuer, enorme 
sarkofager og funn fra tea-
trene i Perge. I en liten 
monter blant ikonene ligger 
et kjevebein med en tann 
som har tilhørt julenissen 
St. Nikolas, som ble født 
i Patara og har sin grav i 
Demre. Museet har også 
en avdeling med folkedrak-

Yivli MiNareli
Den riflete minareten ble 
bygget av sultan Keykubat 
på 1200-tallet og er byens 
symbol. En svært ekspres-
siv rytterstatue av Kemal 
Atatürk står i nærheten. 
Adresse: Kaleiçi 

karataY MeDreSe 
Koranskolene er et fint 
eksempel på seldjukkernes 
utsøkte steinhuggerkunst. 
Adresse: Iskele Cad., Kaleiçi 

 i Dag er aNtalYa 
eN BlaNDiNg av 
MoDerNe StorBY og 
gaMMelDagS SMåBY, 
SoM freMDeleS er 
Svært vakker. 

ter og svært vakre tepper. 
Barneavdelingen er peda-
gogisk.
Adresse: Konyaalti Cad. 

atatürk-MuSeet
I dette rosa toetasjers 
huset bodde landsfade-
ren, Kemal Atatürk, ved 
sitt første besøk i Antalya 
6. mars 1930, og tyrkerne 
holder hans minne hellig.
Adresse: Isiklar Cad. 

hilDirlik kuleSi 
Dette var opprinnelig et 
fyr fra 100-tallet som er 
ombygd og har fått tilbygg. 
Adresse: Karaali Parki

haDriaNS  
triuMfBue 
Ble oppført i forkant av den 
romerske keiserens besøk 
i år 130 e.Kr. Den er bygget 
inn i bymuren fra middel-
alderen. Dette er en verdig 
entré inn til den gamle 
bydelen.
Adresse: Atatürk Cad., 
Kaleiçi



Destinatsjon: antalya
 Se & gJøre  Mat & DrIKKe  Kafeer  Barer & NattelIv  SHOPPINg  BOalterNatIver

golf
Badebyen Belek, langs 
veien mot Alanya, har en 
svært berømt golfbane 
for den som vil slå noen 
swinger. Tlf. +90 (0)242 
725 4051. Her er det også 
mange bra hoteller og 
restauranter. Bussen til 
Alanya stopper i Belek.

perge
I Perge,15 km øst for 
Antalya, bodde hettittene 
cirka 1500 f.Kr., før gre-
kerne koloniserte området 
etter den trojanske krigen. 
På det store ruinområ-
det finnes det et romersk 
teater, et enormt stadion og 
flere søylegater fra den tid 
apostelen Paulus passerte 
her på en av sine misjonsrei-
ser. Lokalbuss eller dolmus.

aSpeNDoS
Det berømte teateret ligger 
cirka 2 mil øst for Antalya. 
Det hadde plass til 20 000 
tilskuere, og er det eneste 
fra antikken som har sce-
nebygningen igjen. Den 
overlevde takket være at 

seldjukkerne brukte den 
som residens. Teaterets 
tilskuerbenker utgjorde 
en slags hengende hager. 
Kemal Atatürk lot dem 
renovere på 1920-tallet. 
I dag brukes teateret til 
store musikkevenementer. 
Utfluktsbuss eller dolmus 
er beste kommunikasjons-
middel.

BeSkoNak 
Nasjonalparken, et stykke 
innover i landet mellom 
Antalya og Alanya, har 
vakker natur, flere interes-
sante ruiner og ørretfarmer. 
Her er det alltid svalere enn 
ved kysten.

StreNDer
den beste måten å 
komme seg til de forskjel-
lige strendene på, er å 
bruke dolmus, minibussene 
som går ofte og stopper 
overalt. Det er den billig-
ste reisemåten. De fleste 
strendene i området er 
barne- og familievennlige, 

og en del har sportsaktivite-
ter som surfing og vannski.

Lara Plaji, cirka 1 mil øst 
for Antalya, er en fin, lang-
grunn sandstrand. Rull-
lesteinsstranden Konyaalti 
ligger litt nærmere, vest for 
byen. Fra havnen går det 
båtturer til Düden-vannfal-
let og Lara-stranden.

Mat & Drikke/ 
reStauraNter
Det tyrkiske kjøkkenet er en veldig god blanding 
av enkel nomademat, bysantinsk overdådighet  
og friske råvarer, og anses å være et av de 
fornemste i verden. tyrkias spesialitet er raki-
bordet. Der serverer man små forretter, meze, 
sammen med druedestillert raki. kebab er alltid 
kjøtt skåret i biter eller kjøttdeig. en annen kjøtt-
deigrett er köfte, kjøttboller, som, på samme vis 
som kebabene, serveres på spesielle restauran-
ter. Den mest kjente suppen er iskembe. Den er 
laget av kumage, serveres med eddik og anses 
for å være svært virksom mot fyllesyke. Dess-
verre er fisk dyrt, og på restaurantene betaler 
man etter vekt. langs den tyrkiske kysten spiser 
man også mye skalldyr.

koNak 
Her byr man på tradisjo-
nell meny og magedans i et 
gammelt hus i den gamle 
bydelen. Ettersom stedet 
har underholdning, koster 
det litt mer å spise der, 
men man kan også bare 
sitte i baren og ta en drink.
Adresse: Atatürk Ortaokulu 
karsisi, Kaleiçi 
Tlf. +90 (0)242 2424826

kral SofraSi
Skal man spise i havnen, 
er de bedre stedene 

omtrent likeverdige. Kral 
Sofrasi er verneverdig og 
pålitelig i sin litt høyere 
prisklasse. 
Adresse: Yat Limani 35, 
Kaleiçi
Tlf. +90(0)242 2412198

eSki SeBzeciler içi 
Sok. 
På restaurantgaten, eller 
”kjøttgaten”, står innkas-
terne klare i to etasjer, 
Her oser det mest av ulike 
kebaber, for eksempel 
tandir av lam, som ikke 
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koster så mye. Velg det 
stedet som virker hygge-
ligst for øyeblikket, for de 
er i prinsipp likeverdige.
Adresse: nær Atatürk Cad.

Öz BurSa
Klassisk kebaberia som 
har spesialisert seg på 
Iskender Kebab. Den ser-
veres med yoghurt. 
Adresse: Tuzcular Mah. 2 
Inönü Cad. 4
Tlf. +90(0)242 2426433

hiSar turiStik 
teSeSi
Ligger i festningsmuren, 
og historiske vingeslag 
akkompagneres av god 
mat og fin utsikt.
Adresse: Cumhuriyet 
Meydani Tophanealti, 
Kaleiçi
Tlf. +90(0)242 2415281

MerMerli
Har eksistert i over 50 år 
og ligger i havnen med fin 
utsikt. Har alt fra kebab til 
fersk fisk.
Adresse: Banyo Sok. 24, 
Yat Limani, Kaleiçi
Tlf. +90(0)242 2485484

vaNilla louNge 
Ligger øverst på Travel 
Advisor. Om du blir lei av 
den tyrkiske maten begi 
deg til Vanilla Lounge for 
moderne italiensk cuisine 
og herlige steiker. Prisene 
ligger litt høyere enn gene-
relt i Antalya men er verdt 
prisen, ikke bare på grunn 
av maten, men også for sin 
kosmopolitiske og elegante 
atmosfære. Serverer også 
klassiske cocktails på en 
utmerket måte. 
Adresse: Barbaros District 
Hesapçı Street No:33 
Kaleiçi 
Tlf. +90(0)242 247 60 13

Se også under Hoteller de 
utmerkede hotellrestauran-
tene:
VILLA PERLA
ANTIqUE PENSIYON
ALP PASA
ARgOS HOTEL

kafeer
i tyrkia går man gjerne på kafeer som ligger i 
hager, såkalte teagardens, der man som oftest 
drikker te eller kaffe, omgås og slapper av. De tyr-
kiske bakverkene er søtet med mye honning som 
faktisk slukker tørsten i varmen. te lages av mynte, 
eple og ulike urter. kaffen serveres i små kopper, 
og man bestiller den mengden sukker man vil ha.

cafe Bar
Det er alltid mye folk på 
denne kafeen som også 
serverer småretter.
Adresse: Uzun Carsi 28, 
Kaleiçi
Tlf. +90(0)242 2481549

akDeNiz cicek 
paSaji Bar
Ligger sentralt og har en 
fin terrasse der man kan 

nyte et glass te eller kaffe, 
eller ta en drink etter shop-
pingen.
Adresse: Tuzcular Mahal-
lesi 24
Tlf. +90(0)242 2434146

Sera patiSSerie
Her er det alltid fullt av 
folk som fråtser i de gode 
kakene.
Adresse: Isiklar Cad. 40/1 

cluB 29
Antalyas største og mest 
populære utedisco med 
levende musikk, som også 
heter Club Alma. Er også 
restaurant. Det er lurt å 
bestille bord på forhånd.
Adresse: Yat Limani, 
Kaleiçi
Tlf. +90(0)242 2416260

kale Bar
Hotellbar med en av byens 
fineste utsikter og mest eks-
klusive drinker, som er like 
populær blant det lokale in-
folket som blant turistene.
Adresse: Mermerli Sok. 2, 
Kaleiçi
Tlf. +90(0)242 2486591

cece Bar
Disco midt i havnen som 
ofte har live-musikk.

Adresse: Yat Limani, 
Kaleiçi
Tlf. +90(0)242 

olYMpoS DiSco
Veldig populært sted som 
ligger i Hotel Falez, like ved 
det arkeologiske museet.
Adresse: Konyaalti Falez 
Mevli
Tel +90 (0)242 2385454 

heSapci Sok.
Langs denne trange gaten 
ligger det flere barer, 
musikksteder og ølhager. 
De er omtrent likeverdige. 
gå dit det er mest lyd, eller 
minst, og virker hyggeligst 
for øyeblikket.
Adresse: Hesapci Sokaki, 
Kaleiçi

Barer & Natteliv
ettersom tyrkia er et muslimsk land, har man 
ingen egentlig bartradisjon – den har kommet 
med turismen. Men man kan likevel more seg 
ordentlig i antalya-regionen. De store strand-
hotellene litt utenfor byen er ofte utmerkede 
møteplasser med gode barer.

 tYrkiaS SpeSiali-
tet er rakiBorDet. 
Der Serverer MaN 
SMå forretter, 
Meze, SaMMeN MeD 
DrueDeStillert 
raki.

http://bestille.hotell.no/?affiliateid=30112
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koster så mye. Velg det 
stedet som virker hygge-
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er i prinsipp likeverdige.
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Adresse: Tuzcular Mah. 2 
Inönü Cad. 4
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Adresse: Cumhuriyet 
Meydani Tophanealti, 
Kaleiçi
Tlf. +90(0)242 2415281
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Adresse: Banyo Sok. 24, 
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ShoppiNg
Den eksklusive merkeshoppingen i antalya 
gjøres langs konyaalti cad, og mer hverdagslig 
konfeksjon langs atatürk cad. og i forlengelsen 
av isiklar cad. i kaleiçi, i den gamle bydelen, er 
det mye suvenirer, lær og tepper.

tyrkiA hAr en lang tradis-
jon når det gjelder å lage 
tepper og kelimer. Prisen 
avgjøres av knutetetthe-
ten – jo flere knuter, desto 
dyrere teppe. Silketepper 
er dyrere enn de i bomull. 
Unngå de store teppehu-
sene eller turistutsalgene, 
de selger ofte dårligere 
kvalitet til overpris. Nord for 
Antalya ligger Dösemealti-
regionen som produserer 
en mengde ulike mønstre. 
Liker man teppet og synes 
det er verdt sin pris, har 
man sannsynligvis gjort et 
bra kjøp.

orieNt BaSar 
Mehmet Saggün har en 
fortid som tennisspiller, 
men også et godt rykte i 
teppekretser, og han har et 

rikt utvalg av både antikke 
og nye kvalitetstepper, først 
og fremst kelimer. Selger 
også andre antikviteter av 
klasse.
Adresse: Pasa Camii Sok. 
26, Kaleiçi
Tlf. +90(0)242 2431761

BaSareN 
En bazaar der tyrkerne 
handler selv. Hverdagsva-
rer og glimrende gull i en 
salig blanding, med visse 
drag av turistfelle. Det er 
også små spisesteder og 
kafeer i basaren.
Adresse: Atatürk Cad., rett 
overfor klokketårnet

MigroS
Stort moderne kjøpesenter 
med mange merkevarer.
Adresse: Yil Bulvari 100

BoalterNativer
rundt hele kysten finnes det mange strandhotel-
ler, men en mer unik måte å bo på er å sove i den 
gamle bydelen kaleiçi i antalya. prisene nedenfor 
er i euro fordi inflasjonen er høy, og man allerede 
har begynt å tilpasse seg eu-medlemskap.

 faSaDeN Mot gårDeN er i glaSS og 
Slipper iNN MYe lYS i DeN øverSte korri-
DoreN og reStauraNteN på gateplaN. 

Adresse: Pasa Camii Sok. 
28, Kaleiçi
Tlf. +90(0)242 2424615
antique@ixir.com
Pris for et dobbeltrom:  
fra 30 €

alp paSa 
Både hotell og restaurant i 
to smakfullt renoverte hus 
fra 1700-tallet, med rime-
lig lunsjbuffé som serveres 
ved svømmebassenget når 
været tillater det. À la carte 
er litt dyrere. Rommene er 
stilige og behagelige.
Adresse: Hesapçi Sok. 
30-32, Kaleiçi
Tlf. +90(0)242 2475676
www.alppasa.com
Pris for et dobbeltrom: fra 
80 euro

argoS hotel 
Nok et pietetsfullt reno-
vert sekelskifteshus i den 
gamle bydelen som nå er 
hotell, men også har en bra 
restaurant. 
Adresse: Tuzcular Mah. 
Balýkpazarý Sok. No: 6 
Tlf. +90 (0)242 2472012
www.argoshotel.com
Pris for et dobbeltrom:  
fra 55 euro

villa perla
Det svært spesielle huset 
var tidligere italiensk kon-
sulat og er mer enn 200 år 
gammelt. Rommene har 
navn etter steder langs 
kysten som Aspendos og 
Myra og er innredet med 
smakfulle antikviteter. Fasa-
den mot gården er i glass 
og slipper inn mye lys i 
den øverste korridoren og 
restauranten på gateplan. 
Bakgården er en oase med 
et lite svømmebasseng.
Adresse: Barbaros Mahal-
lesi Hesapçi Sokak 26, 
07100 Kaleiçi
Tlf.+90(0)242 2489793
www.villaperla.com/eng
Pris for et dobbeltrom: fra 
60 euro 

aNtique paNSiYoN
Lite trivelig tradisjonelt inn-
redet pensjonat som eies 
av en nederlandsk kvinne 
og hennes tyrkiske mann 
som også lager mat. Han 
er kjent for sin gode hus-
mannskost på denne lille 
restauranten med få bord i 
en liten hage, som er åpen 
også for andre enn stedets 
gjester.
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flYplaSS
Antalya International Air-
port ligger 10 km øst for 
Antalya og trafikkeres av 
både regulære fly og char-
terfly. Taxi inn til sentrum 
koster 20–25 YTL på dagtid 
og litt mer om kvelden. Fly-
busser går i tilknytning til 
innenriksflyene fra flyplas-
sen til sentrum mellom 
08.00 og 01.00, og fra sen-
trum til flyplassen 04.00–
22.00. Pris 6 USD. Reise-
tid inn til sentrum cirka 15 
minutter, avhengig av tra-
fikken.

kollektivtrafikk
Den enkleste og billigste 
måten å ta seg fram på i 
Antalya er å kjøre dolmus, 
minibussene som går 
når de er fulle og stopper 
der man ønsker. Vanlige 
bybusser finnes også, men 
er betydelig dyrere og stop-
per bare ved holdeplas-
sene. Langdistansebus-
ser går fra busstasjonen 

Otogar til ulike deler av 
Tyrkia. Forskjellige sel-
skaper trafikkerer samme 
strekninger. Bestill plass-
billett på forhånd for sik-
kerhets skyld.

taxi 
Det finnes et hav av taxi-
selskaper, og enklest er 
det å vinke på en bil på 
gaten. Er man fornøyd 
med et selskap, ber man 
om å få telefonnummeret. 

poSt
De turkiske postkontorene 
kjenner man igjen på de 
gule PTT-skiltene. De store 

postkontorene er som regel 
åpne fra mandag til lørdag 
fra 08.00 til 24.00, søndag 
09.00 til 19.00. De mindre 
postkontorene har samme 
åpningstider som  offentlige 
kontor.

turiStBYrå
Adresse: Cumhuriyet Cad. 
Et stykke vest for klokke-
tårnet
Tlf. +90(0)242 2411747

telefoN
Landskoden er +90

elektriSitet
220 volt

fakta
iNNBYggere
Innbyggere: ca. 600 000 

valuta
Tyrkiske lire (YTL)

åpNiNgStiDer
Bankene har som regel 
åpent hverdager 08.30–
12.00 samt 13.30–17.00. 
Butikkene har åpent 
mandag–lørdag 
09.30–19.00 Lengre 
åpningstider forekom-
mer.

aviSer
Vil man ha tyrkiske og 
internasjonale nyhe-
ter, kan man kjøpe den 
engelskspråklige Tur-
kish Daily News.
www.turkishdailynews.com
www.turkishpress.com

NøDNuMre
Brann: 110
Lege: 112
Politi: 155

greit å vite 

kart

iNterNett
www.antalya-ws.com
www.allaboutturkey.com
www.turkeytravelplanner.
com
www.antalya.gov.tr

 DeN eNkleSte og 
BilligSte MåteN 
å ta Seg fraM på i 
aNtalYa er å kjøre 
DolMuS, MiNiBuS-
SeNe SoM går Når 
De er …
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