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Niekam ne paslaptis, jog Turkija yra pati populiariausia kryptis tarp Lietuvos keliautojų. Juos 

traukia 5 žvaigždučių viešbučiai ant jūros kranto su visa galybe pramogų vaikams ir suaugusiems bei 

atpalaiduojančiomis poilsio zonomis. Žinoma, nederėtų pamiršti „viskas įskaičiuota“ maitinimo, kuris 

užtikrina nerūpestingą poilsį. Tačiau Turkija – tai ne tik aukštos klasės aptarnavimu garsėjantys 

viešbučiai. Tai nuostabi šalis, kurioje yra ir žadą atimančios gamtos stebuklų, ir įspūdingų lankytinų 

objektų, ir turtinga tradicinė virtuvė. Šiame kelionių gide išsiaiškinsite apie tai, kaip pasiruošti kelionei 

ir tapsite tikrais žinovais – beliks tik viską pamatyti savo akimis jau nuvykus į kelionę 😊 

 

Turinys 

 

⚓ Pažinkite Turkiją per skrandį: vietinės virtuvės perlai 

⚓ Kokie orai Antalijos regione ir kada geriausia ten keliauti? 

⚓ Įdomiausi objektai, kuriuos verta pamatyti 

⚓ Patarimai keliaujantiems į Turkiją 

⚓ Transportas atostogų metu: kaip patogiausia keliauti? 

⚓ Kokius daiktus susipakuoti atostogoms Turkijoje? 

⚓ Patarimai, kad kelionė praeitų sklandžiai 
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Turkijos virtuvė yra ypatingai turtinga. Čia susimaišo romėnų, balkanų ir islamo maisto 

gamybos tradicijos. Atostogaujant Turkijoje rekomenduojame paragauti turkišką shish kebab 

(patiekiamas ant iešmo), doner kebab (kepamas ant didelio iešmo, patiekiamas pjaustytais 

griežinėliais) ar Adana kebabi (malta ėriena kepama ant iešmo). Tikriausiai šių patiekalų Jums jau 

teko ragauti ir Lietuvoje, tačiau patikėkite, tik paragavę kebabo Turkijoje suprasite, koks tikrasis šio 

patiekalo skonis ir kodėl visas pasaulis jį taip pamilo. 

 

Desertui yra tiesiog privaloma paragauti turkiškos baklavos su arbata ar turkiška kava. Baklava 

– tai populiariausias Turkijoje desertas, ruošiamas iš itin plonos tešlos lakštų ir riešutų bei visuomet 

sulaistomas sirupu ar medumi. Baklavos paplito po arabiškus kraštus ir Viduržemio jūros šalis dar 

Osmanų imperijos laikais. Kadaise tai buvo tik turtingiesiems įperkamas skanėstas, tačiau dabar 

baklavų nesunkiai gali įsigyti visi panorėję ir taip leisti sau paragauti truputėlio Osmaniškos prabangos. 

 

 
Turkiškos virtuvės pasididžiavimas, © alpaksoy, neirfy / 123RF Stock Photo 
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Šiandien Antalijos regionas – tai tikras rojus žavingos gamtos prieglobstyje. Šioje vietovėje per 

metus būna apie 300 saulėtų dienų, todėl maudymosi sezonas trunka nuo balandžio iki spalio (jūros 

vanduo šilčiausias liepos – rugsėjo mėnesiais). Antalijos regione metų laikai egzistuoja tik kalendoriuje, 

realybėje čia karaliauja tik du sezonai – pavasaris ir vasara.  

Geriausia į Antalijos provinciją keliauti vasaros sezono metu, tačiau jei norite išvengti pačių 

kaitriausių dienų, didžiausio turistų antplūdžio ir aukštų kainų – rinkitės pačią sezono pradžią ar jo 

pabaigą, t.y. balandžio, gegužės arba rugsėjo, spalio mėnesius. Turėkite galvoje, kad balandis – tai pati 

šiltojo sezono pradžia, taigi jūros vanduo dar nėra stipriai įšilęs (siekia apie 19 - 21 laipsnį šilumos), o 

spalio mėnuo – pati sezono pabaiga. Šiais mėnesiais gali veikti mažiau užeigų, apgyvendinimo įstaigų ir 

pramogų nei sezono įkarščio metu. 
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⚓ Antalija – gyvybingos energijos pliūpsnis 

 

Tai spalvingas, smagus šiuolaikinis kurortas, nepraradęs ir senovinio žavesio. 

Kadaise tai buvo vienas svarbiausių Romos imperijos centrų. Pačiame Antalijos mieste 

verta aplankyti autentišką istorinį Antalijos centrą – Kaleiçi, kuris yra populiariausia iš 

turistų lankytinų vietų visoje Antalijos provincijoje. Aplankykite buvusią senovės romėnų 

tvirtovę (turk. Hıdırlık Kalesi), istornius Adriano vartus, Yivli minaretą. 

 

   

⚓ Belekas – viena prabangiausių Turkijos dalių 

 

Labai populiarus ir šiuolaikiškas Beleko kurortas įsikūręs centrinėje Antalijos 

provincijos pakrantės dalyje maždaug už 30-ies kilometrų nuo į rytus nuo Antalijos miesto. 

Belekas garsėja savo smėlio paplūdimiais. Jų švara rūpinamasi taip, kad juose iki šiol peri 

jūriniai vėžliai.  

Šalia Beleko yra dviejų antikinių miestų Perge ir Aspendoso griuvėsiai, kuriuos taip pat 

rekomenduojame aplankyti. Aspendoso amfiteatro griuvėsiai yra jau daugybę metų 

puikių lankytojų atsiliepimų sulaukiantis objektas. Sakoma, kad šis amfiteatras yra 

geriausiai išsilaikęs Senovės romėnų pastatytas amfiteatras! 

 

⚓ Kemeras – išskirtinis Turkijos kurortas 
 

Kemeras – kurortinis miestas pietvakarių Turkijoje, prie Viduržemio jūros, 42 km į 

pietvakarius nuo Antalijos. Kemeras yra įsikūręs Tauro kalnų papėdėje. Uolos Kemero 

pakrantėje keliose vietose siekia jūrą. Žiemos mėnesiais jau 16 val. saulė gali pasislėpti 

už Tauro kalnų. Nuo miesto centro iki pat jūros yra pėsčiųjų zona, kurioje išsidėsčiusi 

gausybė krautuvėlių. Atostogas leidžiant Kemero kurorte būtų nuodėmė neapsilankyti 

turistų labiausiai pamėgtuose netoliese esančiuose gamtos objektuose: Göynük kanjone 

bei ant Tahtali kalno (kitaip žinomo Olimpo kalno vardu). 
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 Drąsiai derėkitės lauko prekybos vietose, nedidelėse parduotuvėse ir atsiskaitydami už ilgas keliones 

taksi. 

 Nusiderėję prekės kainą iki norimos sumos – prekę įsigykite, kitaip tikrai įžeisite pardavėją. Jei 

neketinate prekės pirkti – tuomet ir nesiderėkite. 

 Keliaujant į Turkiją patartina su savimi pasiimti šiek tiek grynų pinigų (vietinė valiuta – liros), jei 

norėtumėte apsilankyti nedidelėse užeigose, turguose. Vietiniai prekeiviai įprastai gana palankiai sutinka 

priimti atsiskaitymus eurais. 

 Būkite kantrūs, vietinių turkų prekeivių elgesys gali pasirodyti įkyrus ar erzinantis. Turkai pirmąjį 

atsisakymą priima kaip mandagumo gestą, todėl atsisakyti įprastai teks bent keliskart. Taip pat galite 

turkus suklaidinti purtydami galvą į šonus, kadangi tai jų kultūroje reiškia: „nesuprantu Jūsų“. Norėdami 

mandagiai ko nors atsisakyti būkite kantrūs ir kelis kartus pridėję ranką prie širdies atsisakykite, geriausia 

jei sugebėsite tai padaryti turkų kalba. 

 Iš Turkijos draudžiama išvežti antikinius daiktus, o brangius juvelyrinius dirbinius privalėsite deklaruoti. 

Išsiveždami naujus kilimus būtinai turėkite pirkimo čekį. 

 Palikite arbatpinigių aptarnaujančiam personalui (1-2 EUR). Įprasta atsidėkoti vairuotojams, 

kambarinėms, rūbininkams ir pan. Kiekvieną kartą atsidėkoti visiems aptarnaujančio personalo 

darbuotojams nėra būtina, tačiau pageidautina. 

 Restorane įprasta atsidėkoti palikti 10–15% arbatpinigių nuo išleistos sumos. 

 Keliaujant po Turkiją yra svarbu gerbti musulmoniškas tradicijas (vyraujanti religija yra Islamas). Prieš 

išvykdami į ekskursijas visuomet apsirenkite taip, kad Jūsų apranga dengtų kelius ir alkūnes, moterys su 

savimi turėtų pasiimti skarą, kuria galėtų prisidengti galvą. Jei iškeliausite į ekskursijas apsirengę 

netinkamai, negalėsite užeiti į vietines mečetes ir kitas religines vietas.  

 Būkite taktiški politinėse diskusijose, nekritikuokite Turkijos įkūrėjo, pačios tautos ar Turkijos vėliavos 

– už tai gresia net baudžiamoji atsakomybė. 

 

https://www.pasirinksparnus.lt/kelione-i-turkija
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Kurortiniai viešbučiai dažniausiai yra įsikūrę kiek toliau nuo miesto centro. Norintys pamatyti 

kiek daugiau nei viešbučio teritorija keliautojai gali rinktis jiems priimtiniausią būdą keliauti po 

apylinkes. Raginame apie patogiausius būdus aplankyti aplinkinius miestus ar lankytinus gamtos 

objektus teirautis savo viešbučio registratūroje, ten gausite aktualiausią ir tiksliausią informaciją apie 

transportą Antalijos provincijoje. Keletas patarimų ketinantiems keliones planuoti savarankiškai:  

 

Viešbučių siūlomos pervežimo paslaugos 

Daugybė viešbučių siūlo savo klientams pervežimo paslaugas (jų kainodara – kiekvieno viešbučio atsakomybė). 

Pasinaudoję viešbučio shuttle paslaugomis be vargo nukeliausite į norimą vietą, o taip pat nereikės jaudintis 

dėl to, kaip pasiekti autobusų stotį iš atokiau esančio viešbučio.  

 

Taksi 

Jei viešbutis pervežimo paslaugų nesiūlo – jo darbuotojai tikrai padės Jums išsikviesti taksi. Žinoma, kelionė taksi 

gali būti kiek brangesnė, tačiau nereikės niekuo rūpintis: vietinis vairuotojas nuveš Jus nuo durų iki durų.  

 

Viešasis transportas 

Antalijos provincijoje, kaip ir visoje vakarinėje Turkijoje, viešasis transportas yra neblogai išvystytas, pagrinde 

keliaujama autobusais. Tarpmiestiniai autobusai tarp Antalijos regione esančių kurortų ir aplinkinių miestų 

kursuoja gana dažnai, tačiau ne visų kompanijų interneto svetainėse galima įsigyti bilietus. Kelios iš didžiųjų 

autobusų kompanijų, veikiančių Antalijos provincijoje, yra Kamil Koç ar Metro Turizm, jų svetainėse 

parduodami kelionių bilietai. Taip pat bilietus galima įsigyti autobusų stotyje. Svarbu pasitikrinti, kaip toli Jūsų 

viešbutis nuo artimiausios autobusų stoties (turk. otogar), kadangi gali tekti pasinaudoti papildomų tiekėjų 

transporto paslaugomis, kad pasiektumėte pačią stotį.  

 

Automobilio nuoma 

Išsinuomavę automobilį neabejotinai turėsite daugiausiai laisvės pažinti regiono apylinkes. Antalijos provincijoje 

veikia tiek vietinės, tiek ir didžiosios tarptautinės autonuomos kompanijos. Automobiliui išsinuomoti tinka ir 

Lietuvoje išduotos vairuotojo teisės. Keliai Turkijoje pakankamai geri, greitis greitkeliuose oficialiai ribojamas iki 
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120 km/h, užmiesčio keliose iki 90 km/h, o gyvenvietėse iki 50 km/h. Tačiau vairuoti gali būti tikrai sunku, nes 

taisyklių dažnai nesilaikoma, eismas gana chaotiškas. Judėjimas didelis, kurį dar labiau apsunkina kalnuotas 

reljefas. Taigi nusprendus nuomotis automobilį reikėtų vairuoti ypač atsargiai, ypatingai stebėti kitus eismo 

dalyvius, patariame nevairuoti tamsoje. 

 

Kad galėtume rekomenduoti automobilio nuomą Turkijoje, mes patys ją išbandėme savo kailiu. Mūsų 

kolegos patarimas ketinantiems nuomoti automobilį atostogų Turkijoje metu: 

 

💡 „Automobilį nuomavome su atsiėmimu ir grąžinimu tame pačiame oro uoste, į kurį atskridome. Su 

automobilio nuoma viskas buvo sklandu išskyrus vieną momentą, į kurį noriu atkreipti keliautojų 

dėmesį: automobilio nuomos kompanijos atstovas neatvyko į oro uostą mūsų pasitikti, nors taip buvo 

nurodyta užsakymo dokumente. Viską greitai išsprendėme, kadangi susisiekti su autonuomos 

kompanija padėjo paslaugus oro uosto personalas. Po skambučio praėjus 15 minučių atstovas atvyko 

ir mus nuvežė į nuomos biurą, kur pasirašėme nuomos sutartį ir gavome automobilį. Pasiteiravus, 

kodėl atstovas nelaukė mūsų iš anksto numatytoje vietoje, buvo pakomentuota, kad iš automobilių 

nuomos portalų kompanijos nepasiekia informacija, į kurį oro uosto terminalą atvyks klientai ir koks 

yra skrydžio numeris. Tad jei norite išvengti šių nesklandumų, rekomenduojame iš anksto susisiekti su 

nuomos biuru, kuris bus atsakingas už Jūsų užsakymo įvykdymą. Nepaisant šio nesklandumo 

paslaugomis buvome patenkinti, turėdami automobilį išvengėme grupinių pervežimų ir galėjome 

keliauti savarankiškai, kada panorėję stabtelėti gražiose apylinkėse ir taip geriau pažinti šią šalį.“ 
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 LR pasą, kuris galioja ne trumpiau nei 6 mėnesius po kelionės. 

 Kelionės ir sveikatos draudimo dokumentai ir jų kopijos (atsarga gėdos nedaro). 

 Pinigai. Turėkite savo kreditinę ar debetinę kortelę ir bent minimalią sumą grynųjų pinigų 

oficialia Turkijos valiuta (lira, TRY, ₺), arba eurais.  

 Priemones apsaugai nuo saulės (skrybėlė ar kepuraitė, akiniai nuo saulės, kūno kremas 

apsaugai nuo saulės, lūpų balzamas ir pan.) 

 Daiktus popietei paplūdimyje (maudymosi kostiumėlis, šlepetės, paplūdimio rankšluostis ar 

paklotas, užspaudžiamas plastikinis maišelis šlapiems maudymosi kostiumėliams įsidėti ir pan.) 

 Aprangą aktyviai dienai gamtoje (judesių nevaržanti apranga, patogūs sportiniai batai, 

nedidelė kuprinė, paaukštintos kojinės, šalis, megztinis ar lengva striukė (gali pūsti vėsus vėjas, 

ypač jei ketinate vykti į kalnus). 

 Aprangą popietei mieste (patogi avalynė, juosmens piniginė (nepakeičiamas daiktas kelionėse, 

pamatysite patys!), kojinės (rekomenduojame ir atvirus batus autis su kojinėmis ar jas turėti šalia 

savęs, kadangi norint įeiti į mečetes įprastai reikia nusiauti), lengvos kelnės, marškinėliai ar 

palaidinė dengiantys pečius, moterims – žemiau kelių siekiantys sijonai ar suknelės, šalikėlis (kad 

galėtumėte užeiti į religines lankytinas vietas). 

 Higienos reikmenis (šampūnas, kondicionierius, dezodorantas, kūno / veido / rankų kremai, 

dantų pasta ir dantų šepetėlis, nagų dildė, skustuvas ir pan.) 

 Elektroninius prietaisus (telefonas, fotoaparatas, kolonėlė, planšetė, technikos įkrovikliai, 

nešiojami įkrovikliai, knygų skaityklė, ausinės, ausinių jungties skirstytuvas ir pan.) 

 Daiktus kasdienai (pižama, apatiniai, servetėlės ir pan.) 

 Medikamentus ir kitus preparatus (vartojami vaistai ir jų receptai, apsauginis purškalas nuo 

uodų, dezinfekcinis skystis rankoms, vaistai nuo viduriavimo, skrandžio veiklos sutrikimų, 

skausmo ir pan.) 

 Patogumus skrydžiui, kelionei iki viešbučio (kelioninė pagalvėlė, miego kaukė, ausų kištukai, 

knyga ar žurnalas, ir pan.) 
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 KELIONEI TINKAMI DOKUMENTAI 

Lietuvos Respublikos pasas, galiojantis ne trumpiau nei 6 mėn. po kelionės datos. Jūsų kelionei į 

Turkiją viza nėra reikalinga. 

 

 SVEIKATA 

Kelionės draudimas nėra būtinas, bet vis dėlto rekomenduojama jį turėti, nes Europos 

sveikatos draudimo kortelė Turkijoje negalioja. Neturėdami papildomo kelionės draudimo, 

prireikus sveikatos priežiūros įstaigos pagalbos teks susimokėti už visas suteiktas paslaugas iš 

savo kišenės. 

Vandentiekio vanduo yra chloruojamas, todėl nerekomenduojama gerti vandens iš čiaupo, jį 

geriau pirkti buteliuose. 

Maistas ir jo paruošimas Turkijoje skiriasi nuo įprasto lietuviams, todėl jautrių skrandžių 

savininkai gali jausti diskomfortą pirmoje kelionės dalyje. Patartina į kelionę pasiimti vaistų nuo 

viduriavimo, skrandžio veiklos sutrikimų. 

Privalomų skiepų keliautojams nėra. 

 

 SAUGUMAS 

Antalijos provincija nėra įtraukta į Turkijos vietovių į kurias rekomenduojama nevykti dėl 

kelionės saugumo, sąrašą. 

Turkijos kurortuose pakankamai saugu tiek dienos, tiek vakaro metu. Žinoma, smulkių vagysčių 

pasitaiko, todėl likite budrūs poilsiaujant prie jūros ar vaikščiojant sausakimšomis miesto 

gatvėmis. 

Turkija patenka į padidinto seisminio aktyvumo zoną. 

 

 MOKESČIAI TURISTAMS 

Antalijos provincijoje papildomi mokesčiai už apgyvendinimą ir pan. nėra taikomi. 

 

 

 

 

 

https://www.pasirinksparnus.lt/kelioniu-draudimas
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