
Wybrzeże Morza Śródziemnego

Marmaris�  30°C 
 26°C

Marmaris jest kolejnym kurortem w ciągu tureckiej riwiery, jeszcze większym 
od Bodrum – bo liczącym ok. 30 tys. mieszkańców – ale chyba mniej przy-
jemnym. To spokojne do początku lat 80. miasteczko, po odkryciu jego walo-
rów turystycznych, zamieniło się w kłębowisko hoteli, które zdominowały 
starą zabudowę. Zabytków tu nie uświadczymy, oprócz niewielkiej twier-
dzy, w której mieści się małe muzeum. Największym magnesem, ściągają-
cym tutaj mnóstwo ludzi, są piaszczyste plaże, zaczynające się już w ścisłym 
centrum Marmaris. Miasto rozciąga się nad dużą zatoką – jedną z najwięk-
szych przystani jachtowych w Turcji mogącą pomieścić niemalże 750 jedno-
stek pływających.

Dojazd i połączenia

Niewielki dworzec autobusowy leży na 
północnym krańcu miasta. Dowiozą 
nas stąd do centrum minibusy albo 
dolmusze (0,4 EUR). Do Marmaris 
z Bodrum mamy 165 km, do Fethiye 
– 170 km. Podróż promem na Rodos 
trwa 2,5 godziny (bilet w obie strony 
kosztuje ok. 40 EUR).

Orientacja

Główną ulicą prowadzącą z północ-
no-wschodnich obrzeży Marmaris do 
centrum jest Ulusal Egemenlik Cad., 

Plaże

Plaża znajduje się w samym centrum Mar
maris (na prawo od pomnika Atatürka). 
Nie jest zbyt elegancka, dlatego najle
piej wybrać się do dzielnicy Içmeler, po
łożonej jeszcze dalej na zachód (ok. 5 km). 
Içmeler to nowa hotelowa dzielnica, która 
wyrosła nad pięknymi plażami. Dojedzie
my tam dolmuszem spod supermarketu 
Maxi Tansaş (przy ul. Ulusal Egemenlik) 
lub zatrzymując go na Atatürk Cad. In
ną możliwością jest wybranie się łodzią 
(cumują w okolicy pomnika Atatürka) na 
całodzienny rejs wzdłuż wybrzeży, pod
czas którego co najmniej kilka razy moż
na sobie popływać. Możemy popłynąć 
również na same plaże (bez pływania po 
okolicach). Najpopularniejszymi plażami 
są Turunç i Kumlubük.

Panorama Marmaris
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przy której prawdopodobnie wy-
sadzi nas kierowca dolmusza. Ulicą 
Ulusal dojdziemy do pomnika Ata-
türka (nieco w stylu Lenina w czap-
ce), który stoi przy nabrzeżu. Kieru-
jąc się w lewo, wzdłuż Kordon Cad., 
dotrzemy do Iskele Meydanı, za któ-
rym znajduje się twierdza. Przed 
placem, po lewej stronie, usytuo-
wany jest rozległy, częściowo kry-
ty bazar. Idąc jeszcze dalej, trafimy 
na popularny deptak przy przystani, 
gdzie królują ekskluzywne restau-
racje i puby. Zmierzając w prawo 
od pomnika Atatürka, po przejściu 
przez park znajdziemy się na nie-
zbyt czystej plaży, przy której ciąg-
nie się szeroka, wysadzana palma-
mi Atatürk Cad.
Ze względu na ogromną popular-
ność Marmaris wśród turystów pod-
czas sezonu, a nawet poza nim, do 

wyboru mamy mnóstwo połączeń. Sprzedaż biletów prowadzą biura sku-
pione przy północnej stronie centrum handlowego Tansaş; przeważnie 
zapewniany jest servis.
Promem (często również katamaranem) dostaniemy się na wyspę Rodos 
(ok. 40 EUR tam i z powrotem), ale jedynie od kwietnia do września. Bilety 
kupimy w każdym biurze turystycznym.

Miejsca, 
które warto zobaczyć

W 1798 r. do zatoki z całą swą flo-
tą zawinął admirał Nelson, krótko 
po zwycięstwie nad Francuzami 
w Egipcie. Wokół twierdzy skupia-
ła się ciekawie zabudowana, stara 
dzielnica, ale niestety z powodu sil-
nego trzęsienia ziemi w 1958 r. z te-
go malowniczego niegdyś wido-
ku niewiele można dziś podziwiać. 
Do zwiedzenia pozostała jedynie 
twierdza na niewielkim wzgórzu 
po drodze do głównej przysta-
ni, a w niej Marmaris Kale Müze
si, czynne codziennie (prócz po-
niedziałków) w godz. 8.00–12.00, 
13.00–17.00, wstęp: 1,25 EUR. Obej-
rzymy tu niewielkie zbiory z epoki 
antycznej i z czasów osmańskich.

Wschód słońca nad zatoką
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Wybrzeże Morza Śródziemnego

Informacje praktyczne

Biuro informacji turystycznej, pl. Iske
le Meydanı 2 (przed zamkiem), czynne 
jest w godz. 8.30–19.30, poza sezonem do 
17.00 (w weekendy zamknięte) z godzinną 
przerwą o 12.00.

Walutę wymienimy w licznych kantorach 
skupionych w sąsiedztwie pomnika Ata
türka, przy Kordon Cad. Bankomat HSBC 
stoi w małym parku, przy Ulusal Egemenlik 
Cad. Banki Yapı Kredi, Garanti i Pamukbank 
znajdziemy przy tej samej ulicy, za centrum 
handlowym Tansaş (idąc na północ), po 
prawej stronie.

Poczta mieści się na bazarze, przy 49 Sok., 
niedaleko Kordon Cad.

Surfować po internecie można w CinNet 
Cafe (1 EUR/godz.) przy Kordon Cad. (nie
daleko pomnika Atatürka), w Net House 
Internet Cafe (1,4 EUR/godz.) przy Atatürk 
Cad. (mały, kwadratowy park) albo w Iriz 
Internet Cafe (1 EUR/godz.) nieopodal ho
telu Nadir.

Noclegi

Baza noclegowa jest w Marmaris bardzo 
dobrze rozwinięta. Ale oczywiście niepo
dobna znaleźć tu noclegownię kategorii 

„dla mało wymagających”. W sezonie ceny 
są wygórowane, a hotele zapełnione.

Hotele tanie

Star Pansiyon, Ismet Paşa Sok. (42 
Sok.) 28, tel.: +90 252 4121777. Pensjo
nat usytuowany w samym środku baza
ru, trudno właściwie dokładnie określić 
jego położenie. Jeśli wejdziemy w stre
fę bazaru ul. 49 Sok.  (od strony Kordon 
Cad.) i miniemy po lewej pocztę, to do
trzemy do Ismet Paşa Sok., oznaczanej 
również jako 42 Sok. Tu należy skręcić 
w prawo i zaraz za restauracją Liman 
(po lewej) zauważymy wąskie wejście 
do pensjonatu. To jeden z najtańszych 
hoteli w mieście; turystę czekają tu iście 
spartańskie warunki, aczkolwiek w każ
dym pokoju jest łazienka. Ceny: jedynka 

– 10 EUR, dwójka – 15 EUR.

Interyouth Hostel, 42 Sok. 45 (za 
pocztą w lewo), tel.: +90 252 4123687, 
faks: +90 252 4127823, email: intery
outh@turk.net. Schronisko zrzeszone 
w Hostelling International. Łazienki na 
korytarzu. Nocleg w sali zbiorowej kosz





tuje 5 EUR, a doba w dwójce – 12 EUR. 
W schronisku można zakupić bilety pro
mowe na Rodos.

Çevik Pansiyon, 56 Sok. 10, na tyłach 
centrum handlowego Tansaş, tel.: +90 
252 411 1346. Właściciel szczyci się tym, 
że dane o jego pensjonacie zamieszczo
ne są w japońskim przewodniku (cho
ciaż nie wiadomo, co tam napisano), 
dlatego też ceny są nieco zawyżone. 
Ceny za dobę w pokoju z łazienką: je
dynka – 15 EUR, dwójka – 20 EUR. Na 
dole zjemy dobre köfte.

Nadir Otel & Pansiyon, 56 Sok. 18, 
na tyłach Maxi Tansaş, niedaleko pen
sjonatu Çevik, tel.: +90 252 4121167. 
Właściciele prowadzą zarówno hotel, 
jak i pensjonat, który jest nieco tań
szy. Standard hotelu zbliżony jest do 1, 
w pokojach TV. Ceny za dobę (ze śnia
daniem) w hotelu: jedynka – 20 EUR, 
dwójka – 30 EUR. Ceny za dobę (ze 
śniadaniem) w pensjonacie: jedynka 

– 10 EUR, dwójka – 20 EUR.

Pensjonaty Maltepe i Özcan, 64 Sok., 
na północ od parku po zachodniej stro
nie pomnika Atatürka. Podobny stan
dard, skromne pokoje. Ceny: pokój 
z łazienką – ok. 10 EUR od osoby, bez 
łazienki – 8 EUR.

Hotele o wyższym standardzie

Hotel Aylın, 99 Sok. 2, tel.: +90 252 
4128283, faks: +90 252 4139985. Bli
sko centrum; idąc od pomnika Atatür
ka na zachód, za parkiem należy skręcić 
w prawo (przed restauracją Metropol), 
a następnie w lewo. Standard zbliżo
ny do 1. Różnica cen w zależności od 
pory roku jest zdumiewająca: w sezo
nie – 20 EUR od osoby, poza sezonem 

– 7 EUR (dwójka – 10 EUR!). Na dole re
stauracja z barem.

Hotel Ayçe 2, 64 Sok. 11, tel.: +90 
252 4123156, faks: +90 252 4123705. 
Przyjemny, niewielki hotel oferujący 
48 miejsc. Ceny: jedynka – 30 EUR, dwój
ka – 45 EUR. Na podwórzu basen.

Gastronomia

Tanie lokale skupiają się w dzielnicy han
dlowej (bazar), a te lepsze – i tym samym 
znacznie droższe – przy promenadzie za 
zamkiem. Również przy Ulusal Egemenlik 
Cad. mamy kilka przyjemnych lokant.
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Liman Restaurant, Ismet Paşa Cad. 
(42 Sok.), w środku bazaru, obok Star 
Pansiyon. Dobra i nieco tańsza niż inne 
restauracja, serwująca zarówno dania 
mięsne, jak i smaczne potrawy z ryb. 
Ceny: 4–8 EUR.

Mavi Inci Restaurant, Cafe & Bar, Ulu
sal Egemenlik Cad., na tyłach niewiel
kiego parku, po prawej stronie Burger 
Kinga. Dobra, nawet niedroga lokan
ta, gdzie standardowe porcje kosztują 
2–3 EUR. Duży wybór zup (1,4 EUR).

Burak Restaurant i Mutfak Lokan
tası, Ulusal Egemenlik Cad, naprze
ciwko Burger Kinga. Burak to narożna 
restauracyjka oferująca przystępne 
ceny; dwudaniowy posiłek kosztuje 
7 EUR. Poza sezonem bywa zamknię
ta. Z kolei Mutfak to nieco tańsza, ty
powa lokanta.

Myhir Lokantası, Izmir Saray Loka
ntası i Irem Lokantası, Ulusal Ege
menlik Cad. (idąc od strony wybrzeża, 
za Maxi Tansaş po prawej stronie). Dwa 
podobne lokale oferujące duży wybór 
smacznych dań. Relatywnie drogie. 
W tańszej z nich – Irem – Adana kebap 
kosztuje 4 EUR, a talerz mix z różnymi 
daniami – 6 EUR.









Alemdar Lokantası, 56 Sok., na tyłach 
Maxi Tansaş, obok pensjonatu Çevik. 
To chyba najtańsza lokanta w mieście. 
Oczywiście nie można wymagać zbyt 
wysokiego poziomu usług, ale najważ
niejsze, że jedzenie jest smaczne.

Kırçiçeği, Mustafa Mulali Cad. (idąc od 
strony nabrzeża, należy skręcić przy 
Maxi Tansaş w prawo). Dosyć przyjem
ny lokal, w którym zjemy pide, lahma
cuna, zupę i kebab. Średnio za porcję 
zapłacimy 3–4 EUR. Naprzeciwko coś 
dla koneserów pizzy – New Passa
port Pizza.

Yüksel Restaurant, Atatürk Cad., mię
dzy drugim kanałem a małym parkiem. 
Restauracja mieści się w małym, ni
skim domku. Bardzo smaczne jedzenie. 
Dwudaniowy posiłek kosztuje średnio 
5–8 EUR.

Bolulu Hasan Usta Süt Tatlıları, Mu
stafa Mulali Cad. Bardzo dobre desery 
przyrządzone na bazie mleka. Nieco da
lej Hanimeli Sariyer Börekcisi, w któ
rym kilo börek kosztuje 4 EUR.

Kıbrıs Patisserie Cafe, Atatürk Cad., 
przy parku. Dobra cukiernia, rozsądne 

– jak na centrum miasta – ceny.











Marmaris – przystań jachtów
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