
Bodrum, Turkki 2014. 

Maanantai 

Jännitystä ja kihelmöintiä oli ilmassa maanantai-iltana Joensuun lentokentällä. Yhdellä jos toisella 

oli ollut hyvinkin pitkä päivä lähtöhetkeä odotellessa. Laukut laitettiin ensimmäisenä matkaan ja 

tuumailtiin että kukas se istuukaan koneessa vieressä. Turvatarkastuksessa piippaili kengät ja 

kännykät, mutta kaikki pääsi kuitenkin tsekkausten jälkeen koneeseen. Ilmassa oli suuren 

jännityksen tuntua kun kone lähti nousuun kohti korkeuksia. Pienillä kiljahduksilla ja 

naurahduksilla selvittiin siitäkin. Lento sujui hyvin ja Turkkiin laskeuduttiin n. klo 2.30 tiistain 

puolella. Jotkut saikin sitten jännittää pidempään, onko oma laukku löytänyt kohteeseen. Kaikkien 

kapsäkit saapuivat kiltisti perille, jonka jälkeen lähdettiinkin bussilla kohti hotellia. Matka kesti 

reilun tunnin ja uni kutitteli matkalaisten silmissä jo kovasti. Saavuimme Hotelli Eken resortille ja 

kirjautumisten jälkeen kaikki vetäytyi nukkumaan. Kellohan oli ”vasta” viisi... 

 

Tiistai 

Reippaimmat olivat jo 9.30 aamupalalla kun taas toiset koisivat puolille päivin. Osa vaihtoi 

valuuttaa ja kävi vesiostoksilla lähimarketissa. Tehtiin tuttavuutta myös paikallisten kisujen kanssa. 

Ovat vallan suloisia ja kilttejä (huom! Ei näkynyt kirppuja). Puolilta päivin oli hotellilla oppaan 

pitämä tervetulotilaisuus juomatarjoiluineen. Lounaan jälkeen lähdimme porukalla kohti paikallisia 

tekstiilimarkkinoita. Hypättiin lennosta paikalliseen dolmus-bussiin, jossa tunnelma oli vallan tiivis 

ja lämmin. Markkinoilla taisi lähes jokainen tinkiä itselleen tai tuttavilleen tuliaisia. Matkaan tarttui 

huppareita, sukkia, boxereita, vöitä, laukkuja jne. Reippaat ohjaajat olivat kaverina tiukoissa 

tinkimistilanteissa, joka oli aluksi hieman haasteellista monelle ensikertalaiselle. Markkinareissu 

taisi olla kaikille loppujen lopuksi mukava kokemus. Bussilla takaisin hotellille jossa pääsimmekin 

lepuuttamaan jalkojamme teekupposten äärellä. 

Osa kävi tässä vaiheessa uimassa hotellin uima-altaalla jonka jälkeen päätimme kävellä pienellä 

porukalla merenrannalle uimaan.  Vesi oli kuitenkin alkuillasta viileäntuntuista, joten 

päädyimmekin pitämään ”jumppatuokiota” paikallisilla liikuntavälineillä. Kylmähän siinä tuli ;) 

 



Päädyimme illasta vielä varaamaan seuraavalle aamulle hamam-kylpyläretken, jotta saisimme 

hyvän alun rusketukselle. Päivällisen jälkeen kävimme vielä pienellä kävelyllä pikkuporukan 

kanssa katselemassa lähialuetta. Ihan mutkitta päivä ei sujunut, mutta kaikesta selvittiin 

yhteistyöllä, kortisonivoiteella sekä kaverin tuella. 

 

Keskiviikko 

Keskiviikko startattiin luonnollisesti aamupalalla. Bussi tuli noutamaan porukkaa hamamiin klo 9. 

Osalle käynti turkkilaisessa kylpylässä oli uusi kokemus, mutta mukana oli myös ”konkareita”. 

Tällä kertaa olivatkin naiset ja miehet samalla marmoripöydällä hinkattavana ja vaahdotettavana. 

Tunnelma oli katossa ukkeleiden laulaessa ja pestessä meitä ihanalla oliivisaippuavaahdolla. 

Pesujen päälle saimme vielä rentouttavat hieronnat. Tässä sessiossa saimme kulutettua kaiken 

kaikkiaan pari tuntia, jonka jälkeen suuntasimmekin hotellin uima-altaalle auringosta nauttimaan ja 

uimaan. Uima-altaan vesi on TODELLA virkistävää, hrrrr... Mutta kyllä siihen tottui kunhan vaan 

sinne uskaltautui. 

 

 

 

Lounaan jälkeen lähdimme koko porukalla loma-alue tutuksi -retkelle. Bussi tuli kahden maissa 

noutamaan meitä hotellilta. Kävimme tuulimyllykukkulalla, Myndoksen portilla, amfiteatterilla, 

korukaupassa, nahkaliikkeessä sekä Bodrumin keskustassa. Nahkaliikkeessä pääsimme nauttimaan 

muotinäytöksestä hienoine catwalkeineen ja juomatarjoiluineen. Ja pääsipäs catwalkille meidän 

oma tyttömmekin pyörähtämään punaisessa nahkatakissa :D Bodrumin keskustassa jokainen sai 

tehdä tunnin ajan ostoksia ja tutustumaan alueeseen myöhempää mahdollista paluuta varten. 

Joillekin tarttuikin matkaan jos jonkinlaista ostettavaa. Saalis oli joksenkin pienempi kuin 

edellispäivän tekstiilimarkkinoilta. 



 

Palailimme hotellille seitsemän maissa ja pääsimmekin heti illallista nauttimaan. Ilta päätettiin 

juhlatunnelmissa. Kävelimme koko jengi rantabulevardille synttärijädeille. Taidettiin aiheuttaa 

jädepallon vääntäjälle pienoinen jännetuppitulehdus (14 henkeä ja kaikille 3 palloa :D ) 

 

Torstai 

Aamulla vain yksi nukkui pommiin, mutta onneksi oli 

nopea lähtijä kyseessä, jotenka saatiin kaikki retkelle 

ilmoittautuneet matkaan. Bussi haki meidät hotellilta 6.25 

ja lähdettiin ajelemaan kohti Efesosta. Matka kesti 

yhteensä 3h, mutta puolessa välin matkaa pysähdyttiin 

aamupalalle järvenranta-ravintolalle. Sitten matka jatkui ja 

oppaamme kertoi turkkilaisesta elämästä sekä Efesoksesta. 

Päivän aikana saimme nauttia huikeasta 

historiapläjäyksestä. Äkkiseltään kun porukan kanssa 

muistelimme mitä jäi päällimmäisenä mieleen, niin 

vessajututhan ne. Antiikin ajoilla vessassa siis istuttiin 

useamman ukkelin kera. Ennen vessanpytylle istumista 

orjat oli tietenkin ensin lämmittäneet marmori-istuimet 

ettei isoherrojen pyllyt paleltuneet. Sitten vessassa soitteli 

orkesteri musiikkia jotta ns. vessaäänet peittyivät musiikin 

alle. 

 

Mutta siis, Efesos oli hyvin vaikuttava näky. Turisteja oli paljon ja monesta eri maasta. Muinainen 

kaupunki arkeologisine löydöksineen oli huikea. Kyseisessä kaupungissa oli muinoin asunut mm. 

jumalatar Nike, herra Hermes sekä neitsyt Maria. Myös jotain kivoja hallitsijaheppuja joiden nimiä 

ei kykene muistamaan. Kävimme myös joukolla ilotalossa jonka jälkeen hulppeassa Celsuksen 

kirjastossa. 



 

Amfiteatteri veti 40 000 henkeä ja se oli iso. Tämän jälkeen kävimme vielä ihastelemassa 

puolikasta pylvästä joka on yksi maailman seitsemästä ihmeestä (Artemiin temppeli). 

 

 

Lounaan jälkeen piipahdimme vielä pienessä vuoristokylässä vähän matkamuistoja ostelemassa. 

Olimme takaisin hotellilla n. 17.30 ja ennätimmekin parahiksi vielä tee-hetkelle. Illallisen jälkeen 

lähdimme porukalla ostoksille. Jälleen taisi jokainen löytää jotakin ostettavaa. Joku taisi sanoa, että 

iltaostoksilla käynnit ovat olleet ihan parasta. Hotellille palasimmekin vasta 22.30. 

 



Perjantai 

Aamulla porukka nukkui pitkään. Aamupalan jälkeen asettauduttiin uima-altaalle auringon ottoon ja 

uimaan. Jokunen ylitti itsensä uskaltautumalla uimaan toisten tukemana. Lounaan jälkeen 

pyörähdettiin meressä uimassa jonka jälkeen osa pelaili korttia, osa otti aurinkoa ja osa oli 

päiväunilla. Sitten osa porukasta läks kohti Bodrumin keskustaa ostoksille. Illallisen jälkeen osa 

käppäili lähialueella ja osa tsillaili hotellilla. 

 

 

Lauantai 

 

Herätykset vaille 7 ja kahvikupposet naamaan (aamupala alkoi vasta 7.30 eli ei siihen ehditty) ja 

bussi haki meidän porukan hotellilta 7.30. Ajelimme satamaan ja edessä oli passintarkastukset sekä 

muut muodollisuudet. Katamaraanilla tykitettiin Kreikan puolelle ja itse vesimatka kesti vain 30 

min. Kosin puolella tsekkailtiin pari nähtävyyttä (Hippokrateen plataanipuu) ja sitten hypättiinkin 

iloisen katujunan kyytiin. 



 

Se ajelutti meitä ympäri Kosin kaupunkia mukavan kreikkalaismusiikin säestämänä. Pääsimme siis 

heti nauttimaan kreikkalaisesta tunnelmasta. Kaikki olivat oikein tyytyväisiä junareissuun. Tämän 

jälkeen suuntasimme nokkamme kohti lounasta. Paikka oli oikein idyllinen, paikallista ruokaa, 

varjoisa paikka puiden katveessa ja ennen kaikkea mukava seura. Ruokailun jälkeen jokainen sai 

kierrellä kaupunkia omaan tahtiin. Kaupungilla törmäilikin helposti tuttuihin, sillä keskusta ei ollut 

kovin suuri. Osan kanssa päädyimme vielä rannalle köllöttelemään ja nauttimaan auringosta. Päivän 

päätteeksi jonotettiin vielä hieman lisää jotta pääsimme takaisin ”kotiin” Turkin puolelle. Joku antoi 

päivälle arvosanaksi 4/5 ja yksi piste lähti jonottamisesta ja odottamisesta  Hyvä päivä siis. 

Hotellilla olimme takaisin siinä n. Klo 20 ja pääsimmekin heti syömään illallista. Joku tuumasi että 

paras päivä ikinä :) 

 

Sunnuntai 

Jokainen heräili omaa tahtia. Päivä oli todella tuulinen, joten pikkuporukka lähti heti aamupäivästä 

ostoksille. Keskipäivän tienoilla koko porukka oli kokoontunut nauttimaan vielä viimehetken d-

vitamiineista eli aurinkoa palvottiin. Rohkeimmat kävi vielä uimassakin. Neljän maissa suuntasi 

melkein koko jengi Bodrumin keskustaan ostoksia tekemään, vaatteita, saippuaa, teetä ja kebabia. 

Illallisen jälkeen pikku porukka lähti vielä Gümbetin kujille viimeisiä liiroja kuluttamaan. Pari 

rohkeaa kävi jopa kampaajalla latvoja leikkuuttamassa. Viimeisten venyvien turkkilaisten 

jäätelöiden jälkeen kaikki vetäytyivät hotellille pakkailemaan ja nukkumaan. 

 

Maanantai 

Aamusta vielä käppäilimme Gümbetin kujilla ja pakattiin loppuun. Jotkut käväisivät vielä 

uimassakin. Haikeina sanoimme heipat kissoille ja upeille maisemille. Kotimatkalle lähdimme 

puolilta päivin ja kotona olimme myöhään illalla. 

Katugallupin mukaan reissu on ollut oikein onnistunut. Huippuhetkiksi on luokiteltu mm. ostokset 

ja tinkiminen, Efesoksen retki, Kosin retki sekä lämmin ja valoisa möllykkä taivaalla. Myös omien 

rajojen ylittäminen haluttiin tuoda esiin tässä gallupissa. 


