I Cirali er der meget at opleve. Her er nogle af de ture, der tilbydes på stedet:
Bådtur på havet
Bådtur med en af Ciralis små turbåde (plads til 20). Skibet føres af kaptajnen og hans søde frue.
Det er en heldagstur med dejlig friskfanget fisk, salat, frugt og tyrkisk te. Øl og vand kan købes om
bord til rimelige priser. Båden sejler rundt til de omkringliggende bugter, hvor der er rig mulighed
for svømning og snorkling i det krystalklare vand (du kan også blive sejlet i land, hvor du så kan
bade fra stranden) Udsigten fra båden er ubeskrivelig smuk og hvis du er heldig kan du se
havskildpadder.
Afstand fra hotellet til turbåden er 600 m (den ligger ved stranden og du bliver sejlet ud til båden).

Tur til Olympos
Man går langs stranden fra Cirali by og cirka 500 m til ruinerne af Olympos. Olympos var den
anden vigtigste havneby i gamle dage. Det aktuelle årstal for byens grundlæggelse vides ikke, men
Olympos er nævnt på Lycian mønter præget i 167/168 f.kr. Havnen i Olympos var velkendt pga.
sine mange pirater.
De velbevarede ruiner er spændende at udforske, med mange smukke detaljer. Turen går videre
til den lille by med alle træhusene, hvoraf mange er bygget i træerne. Her er der mulighed for at
handle i de små boder. Her ligner det meget vores Christiania med boheme-kultur og gang i
barerne om natten.

Det brændende bjerg
Du kan gå de 2 ½ km til ”det brændende bjerg eller du kan blive kørt til parkeringspladsen ved
Chimera (den brændende sti). Dette er et naturfænomen der har brændt iflg. legenden siden det
15. århundrede. Det tager ca. ½ time at vandre til toppen (der er cirka 1000 m op)
Hvis man går derop om dagen kan man se Archangel Michael´s kirke, samt nyde den storslåede
udsigt. Om aftenen (hvor man får det fulde visuelle udbytte af flammerne ved det brændende
bjerg) bevæger man sig op og ned med brug af lommelygter. Turen kan varm anbefales men er
ikke velegnet for dårligt gående, eller personer med dårligt hjerte. Den er fysisk udfordrende, men
absolut umagen værd.
Et forslag er at du går op i det begyndende tusmørke og ned igen i mørke. Der er en speciel
stemning deroppe på bjerget med alle flammerne, mørket og udsigten over Cirali by med alle
lysene. Lygterne man kan leje, giver et godt lys, men du kan også medbringe din egen lommelygte.
Man giver 20 TL i depositum for lån af lommelygten og får de 15 igen, når man kommer ned.

Tyrkisk bad.
Man kan få hele pakken. Mudderbad, skrubning og massage liggende på de varme sten, for til sidst
at få den vidunderlig olie massage. Man kan selvfølgelig vælge mudderbad fra☺
Marked
Marked i Tekirova. Vi kører hver lørdag formiddag ind til Tekirova, og besøger det spændende
marked, hvor alt kan købes til billige penge, (hvis man er god til at prutte om prisen). Her er tøj,
tasker, smykker, sko, osv. Her er en stemning af ”køb og salg” på den hyggelige måde!
Fiskerestaurant
Udflugt til en vidunderlig fiskerestaurant. Dette er stedet hvor de lokale ofte kommer og nyder et
fantastisk måltid mad. Nybagt brød, friskfanget forel, kylling på spid, lam eller en sammenkogt ret.
Det er simpelthen en uforglemmelig gastronomisk oplevelse! 120 kr. inkl. en øl eller vand.

