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Tusindvis af danskere har Alanya som deres favoritrejsemål. 
Mange kommer igen og igen, år efter år og betragter byen 
som deres andet hjem. Mere end 12.000 skandinaviske fam-
ilier ejer deres egen bolig i området og har taget byen til sig 
og nyder det afslappede liv i byen, der har mere end 300 sol-
skinsdage om året.

Mange har efterspurgt en guide med fakta og oplysninger 
om Alanya. I magasinerne skriver vi hvert år mange nye ar-
tikler og nyheder, som ofte er øjebliksbilleder, men i denne 
bog forsøger vi mere at samle fakta og oplysninger, der gerne 
skulle resultere i en praktisk guide til et godt og spændende 
liv i Alanya.

Målgruppen er de mange, der gæster byen ofte og sæt-
ter pris på en aktiv ferie, oplevelser i Alanyas skønne natur, 
god mad og kultur. Vi prøver at komme lidt op over kanten af 
svømmepølen. Fortælle lidt mere og dybere om området og 
inspirere til også at søge lidt væk fra det mest ”turistede”. 
Finde fred og ro ude på landet eller oppe i bjergene. Bogen in-
deholder også ideer til udflugtsmål, du kan nå på en halv eller 
hel dag enten selv eller med en turarrangør.

FORORD
Merhaba – velkommen til Alanya!
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Et land – to verdener
Når man har tabt sit hjerte til Alanya og dets venlige be-
folkning, kan man ikke få nok af området og de mange oplevel-
ser, man kan hente her. De anatolske bønder og deres rige, be-
finder sig kun 10 minutter fra Robin Hood og ”disko skibenes” 
inciterende rytmer på havnefronten. For landbefolkningen 
er denne verden lige så langt væk som Europa – og økono-
misk set helt uopnåelig. Men i Alanya området flyder disse to 
verdener nærmest usynligt sammen. Turisten/gæsten, som 
ikke kun pendler mellem pool og disko, skal derfor indstille sig 
på at veksle mellem meget forskellige kulturer. Og man må 
ikke snyde sig selv for den oplevelse, det er at møde lokalbe-
folkningens store gæstfrihed og hjertevarme.

Muslimsk tro kontra  
vestlige frihedsidealer
98% af Tyrkiets befolkning er muslimer, og når man kommer 
fra et mere og mere ”muslim forskrækket” Europa, kan man 
kun blive glædeligt overrasket over lokalbefolkningens åben-
hed over for os ”fremmede”. Med Alanya Kommune i spid-
sen arrangeres der hvert år i december et stort julemarked 
på Alanyas havnefront, hvor mange nationaliteter viser og 
fortæller om deres traditioner og skikke. Det lader til, at det 
på mange måder er lettere for muslimer og kristne at leve side 
om side i Alanya end i Kokkedal.

Moskeerne er åbne, så man kan opleve, hvordan de ud-
lever deres tro, og mange fortæller gerne om, hvordan 
de praktiserer deres tro og skikke. Vis respekt - også sel-
vom det kan virke meget anderledes at stå i moskeen og 
overvære en bøn. ”Vores” vestlige og verdslige verden 
er fortsat meget anderledes end den muslimske, når det 
gælder kvinders rettigheder, homo rettigheder, demokrati-
opfattelse og retsvæsen, bare for at nævne nogle få punk-
ter, som vi med god grund kan kritisere. Og som gør, at der 
fortsat er store forskelle baseret på tro og overbevisning, 
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men som ikke giver os ret til at se ned på den muslimske 
befolkning og deres værdier.

MIN POINTE ER ikke, at kritik ikke kan være berettiget, men 
at vi ofte slet ikke har »ofrenes« opbakning - i hvert fald ikke i 
det brede flertal. Det er nemlig ikke bare tilfældet, at muslim-
er ikke ønsker at leve som vi. Nej, faktisk bliver vi på mange 
måder direkte foragtet. På verdensplan er det Vesten, der er 
ekstremistisk, selvom vi ofte opfatter vores liv, som den end-
egyldige sandhed og det eneste rigtige!

Foragten for vores dekadence, ugudelighed og æresløshed 
har længe været kendt, ikke mindst i de muslimske miljøer. 
Der er en pris at betale for de liberale goder - og andre kulturer 
ønsker ikke nødvendigvis at betale den pris.

ALT DETTE HANDLER ikke om, hvad jeg/vi synes om den 
vestlige kultur, men om hvordan andre ser på os, uanset 
hvor »korrekt« dette syn er. Lad os prøve at se på os selv 
med de andres øjne. Rigtig mange af »os« sender vore børn 
i vuggestue og børnehave og stuver vores forældre af vejen 
på plejehjem. For børn og gamle udgør hindringer for det indi-
vidualistiske livsmønster med karriere og mest mulig »ret til 
lykke«. Dette virker ikke bare grotesk for mennesker i andre 
kulturer, men direkte frastødende og hjerteløst. Jo tættere, 
man kommer på lokalbefolkningen, des mere finder man ud 
af, at deres familieværdier og sammenhold er af en helt anden 
karat, end den vi praktiser i den vestlige verden. Og at man 
tager ansvar og hjælper hinanden i et helt andet omfang end 
hvad, der er normalt for os.

Derfor en opfordring til at vise åbenhed og respekt for de 
lokales tro og overbevisning både under og efter Ramadanen, 
når man besøger moskeen og i mødet med de lokale. De kan 
sagtens være gode og vidunderlige mennesker, selvom de 
ikke ser ud og tænker nøjagtig ligesom ”os”. 

Med dette i mente er denne bog ikke en guide til, hvor man 
kan købe bacon eller svinekød, eller isolere sig i vestlige 
”ghettoer”, men et forsøg på at guide til et godt, trygt og ind-
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holdsrigt ophold i et andet land med en helt anden kultur, der 
har så uendelig meget godt at byde på!

I Alanya kommer du langt med et åbent sind, respekt og et 
smil! Nyd det og god fornøjelse med læsningen! Du er også al-
tid velkommen til at besøge os på www.altomalanya.dk, hvor 
vi løbende opdaterer med artikler, nyheder og fakta.

Med venlig hilsen
Jan Ørum, redaktør

P.S. Vi har forsøgt at efterprøve alle oplysninger efter  
bedste evne. Hvis du støder på fejl, unøjagtigheder eller  
misvisende oplysninger må du endelig kontakte os på  
info@altomalanya.dk, så vi kan få det rettet til en ny udgave.  
Selvom vi har gjort vores ypperste, kan fejl ikke udelukkes  
fuldstændigt. Alle oplysninger er derfor uden ansvar.

Forsidefoto: 
Ziko Beyazdan 
© ALLAROUNDALANYA 2014

Udgiver: 
  Allround Alanya 
www.altomalanya.dk 
info@altomalanya.dk

Isbn: 978-87-997921-0-8 
  



 ALT OM AL ANYA — THE BOOK — INDLEDNING 

10
11



 INDLEDNING — ALT OM AL ANYA — THE BOOK

12



12
13

 ALT OM AL ANYA — THE BOOK — AL ANYA FR A A-Z

Apotek
Apotek hedder på tyrkisk “Eczane” og findes overalt i byen. Nor-
malt er der åbent fra 9.00-20.00, men der findes altid et apotek 
med døgnåbent. Priserne med håndkøbsmedicin er væsentlig 
lavere end i Danmark og Norge, og mange køber smertestillen-
de medicin, Viagra og p-piller med større besparelser.

Badning
Solen er stærk, så husk solcreme, når turen går til stranden. 
Hav respekt, hvis rødt flag er oppe. I de senere år har der 
været flere drukneulykker i forbindelse med, at nogle ikke har 
taget advarslerne seriøst. Husk at drikke rigeligt, og helst på 
flaske, da postevandet har en anden bakterieflora, end vi er 
vant til i Skandinavien.

Blå bog
Hvis man ønsker en opholdstilladelse til Tyrkiet, kræver det, 
at man har en gyldig rejseforsikring, som dækker i Tyrkiet/
hele verden. Forsikringen skal oversættes til tyrkisk og notar 
stemples. Den originale forsikringspolice skal medbringes til 
Tyrkiet, og der skal stå, at den dækker i alle sygdomme, uheld 
på bentøj og medicin. Sygeforsikringen skal dække i den peri-

ALANYA
fra A-Z
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ode, man ønsker opholdstilladelse i. Man kan kun søge op-
holdstilladelse 1 år ad gangen.

Medbring følgende til Tyrkiet for at ansøge om opholdstilladelse:
• 4 pas foto, max. 6 mdr. gamle.
•  Adresseregistrering på din bolig, eller bevis for du har bolig, 

som ejer eller lejer i Tyrkiet. Alt skal være originale tyrkiske 
dokumenter og notar stemples.

•  Skøde/Tapu, hvis du er boligejer/Lejekontakt, hvis du er le-
jer. Dit Originale pas, forsikrings police, oversat til tyrkisk, 
og efterfølgende notat stemplet.

•  1000 TL pr. mdr. man ønsker opholdstilladelse, indsat på en 
tyrkisk bankkonto. (Reglerne ændres ofte så søg råd og vej-
ledning, når det er aktuelt).

Borgmester
Det blev Adem Murat Yucel fra MHP, der blev den nye borg-
mester for Alanyà s nye storkommune ved lokalvalget den 
30. marts 2014. Hans parti opnåede 38,6 % af stemmerne og 
slog dermed Alanyas tidligere borgmester, Hasan Sipahioglu, 
fra AKP (Erdogans parti).

Business
Hovederhvervet er turisme, dyrkning af bananer og an-
det frugt og grønt. Der produceres årligt 740.022 kg ba-
naner, 2.433.901 kg appelsiner, 8.491.248 kg tomater og 
16.651.693 kg agurker.

Credit Card
De fleste internationale kreditkort accepteres, og der er fint 
med hæveautomater. Der kan også veksles kontanter i de 
små gule vekselbutikker og hos PTT(posthuset).

Dolmus
Dolmus er navnet på de små minibusser, der primært kører på 
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hovedvejene i Alanya. På Otogar (busstationen) kan du finde 
oversigter – også til bl.a. Dim Cay, Tepe, Bektas og andre sted-
er. Prisen for en billet er typisk 2 tl.
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Drikke
Vand er billigt. Sodavand, øl og vin koster cirka det samme som i 
Danmark. Der kommer flere og flere gode tyrkiske vine prøv f.eks. 
at købe Angora vinene i Migros eller Metro til ca. 15 tl. pr. flaske.

Drikkepenge
Det er god kutyme at give ca. 10 % i drikkepenge.

Elektricitet
Der benyttes 220 volt. Medbring evt. adapter til elektriske ap-
parater med 3 benet stik, da stikdåserne ofte kun er tobenet. 
Kan også købes i Metro og i de lokale byggemarkeder.

Fodbold
Alanyaspor er Alanyas stolthed og spiller efter oprykning i 
2014 nu i landets næstbedste række. Klubben spiller på det 
forholdsvis nye stadion i Oba med plads til godt 10.000 til-
skuere. Tyrkerne går meget op i fodbold, og selvom Istanbul 
ligger langt væk fra Alanya, har mange af de herboende deres 
favoritklub der. Bl.a. Fenerbache, Galatasaray og Besiktas.

Forsikring
Det er vigtigt, at du tegner en rejseforsikring. Den offentlige 
sygesikring dækker ikke længere i Tyrkiet, så det kan blive 
dyrt, hvis uheldet er ude. Husk at tegne en forsikring, der 
dækker verden, da Tyrkiet ikke er med i EU.

Golf
Det forventes, at den første af 5 planlagte golfbaner vil stå 
klar ved Gold City i 2015. Indtil da må man tage køreturen til 
Belek. Det tager ca. en time, men så kan man også spille på 
nogle af Europas flotteste baner.

Gourmet
Få en dejlig gang sushi på Crazy Sushi, besøg Dinner i Oba, de 
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Efes er den mest populære  
øl i Tyrkiet. En øl Skandinaverne  
har taget til sig.
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18Der er 582 hoteller i Alanya-området, 
som beskæftiger cirka 50.000 medar-

bejdere i højsæsonen. 80 % af disse 
lukker om vinteren, hvilket selvsagt er 
et problem for mange. Hotellerne har i 

højsæsonen cirka 4 millioner gæster og 
en kapacitet på 153.000 senge.
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internationale køkkener hos Taste i Cikcilli eller Season i Oba, 
en lækker bøf hos Le Grille – mulighederne er mange. Men 
husk også at besøge de mange lokale tyrkiske restauranter. 
Der er en god grund til, at det tyrkiske køkken er kåret som et 
af verdens bedste.

Handicap
Alanya by har gjort meget for at gøre byen mere handicap 
venlig. Der skal være handicap toiletter på restauranter. Der 
er lavet mange passager ved de høje kantsten. Lysregul-
eringer i midtbyen er med speciallyde for handicappede, og 
bybusserne kan medtage passagerer i kørestole.

Hospitaler
Byen har 3 hospitaler. De fleste danskere benytter privathos-
pitalet, Anadolu Hospital, +90 242 522 62 62 eller Baskent 
Universitetshospital. Begge steder er der altid dansk/norsk-
talende personale og meget kompetente og hjælpsomme me-
darbejdere. Husk altid dine rejseforsikringspapirer eller kort 
samt dit pas, når du tager på hospitalet. Du kan også tilmelde 
din lejlighed hos hospitalet, så en evt. ambulance udrykning 
nemt og hurtig kan finde frem til din bopæl.

Indbyggere
De seneste befolkningsopgørelse pr 31/12-2013 fortæller, at 
der i Alanya bor 276.277 personer. I Tyrkiet er det samlede be-
folkningstal: 76.667.864 ifølge den seneste opgørelse.

Internet
Der findes efterhånden internet på alle hoteller, restauranter 
og komplekser. Står du og mangler en trådløs forbindelse, kan 
cafeen midt i indkøbscentret Alanyum anbefales.

Jagt og fiskeri
Det har været efterspurgt blandt mange jagt interesserede, at få 
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muligheden for at komme på jagt under lovlige former.  Det nye jagt-
selskab i Alanya, Palm Beach Hunting, har som kontaktperson H.P. 
Skov fra Skive, der kan træffes på +45 27 84 81 16. Der er særligt 
fokus på vildsvinejagt, Ibex og fuglejagt i områder tæt på Alanya.

Jul
Hvert år i december holdes der julemarked på havnen i Alanya.

Kendt for
Kendt for Kleopatrastranden, den gamle borgfæstning, smuk 
natur og et livligt byliv.

Kirkegård
Der er  siden 1990 begravet 198 udlændinge på kirkegården 
for udlændinge i Alanya. Der er nu kun to pladser tilbage, 
og derfor har Alanya Kommune givet 2000 m2 jord til en ny 
kirkegård i Cikcilli til udlændinge, der bor i Alanya. Den nye 
kirkegård har kapacitet til 500 gravpladser. Den første ud-
lænding blev begravet i Alanya for omkring 40 år siden, men 
i 1990 dannede man den første kirkegård for udlændinge. I 
modsætning til Danmark, hvor man betaler for sin gravplads, 
stiller Alanya Kommune gravpladserne gratis til rådighed for 
udlændinge, der bor i Alanya.

Lufthavne
Lufthavnen i Antalya ligger ca. 140 km væk, og det tager ca. 2 
timer at tilbagelægge turen. Alanyas nye lufthavn i Gazipasa 
er i fuld gang, og der vil være mange muligheder fremover for 
at få afkortet rejsetiden væsentligt. Det tager ca. 30 min i bil 
fra Alanya centrum til den nye lufthavn, hvortil der er 39 km.

Læge
Vi anbefaler Doctor Asuman Caylar på Ataturk gaden. 
www.asumancaylar.com - Tlf.: +90 242 512 93 75. Hun 
taler engelsk og norsk.
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Mad
Et måltid koster typisk mellem 50 og 100 danske kroner. Lidt 
dyrere på havnen og i centrum. Men hvis man besøger de små 
sidegader, kan man få fantastiske madoplevelser til ganske 
få penge. 2 voksne og 2 børn kan sagtens få et fint måltid for 
175 kr. alt inklusive.

Markeder
Hver dag kan du finde et marked i og omkring Alanya. Se over-
sigten over markeder under Seværdigheder på www.altoma-
lanya.dk eller under rubrikken mad.

Nødsitiuationer
Det Danske Generalkonsulat i Istanbul. +90 (212) 359 19 
00. E-mail: istghl@um.dk. Den Danske Ambassade i Tyrkiet. 
+90(312) 446 61 41. E-mail: ankamb@um.dk. De lokale tlf. 
numre findes på telefonlisten bagerst i bogen.

Oplevelser
Læs mere under seværdigheder og aktiviteter. Du skal prøve 
en bådtur og opleve solnedgangen fra Borgen!

Posthus
Posthuset i Alanya hedder PTT og er gult. PTT ligger bl.a. midt 
på Atatürk gaden, på hovedgaden i Oba og på torvet i Tosmur. 
Her kan du sende breve, købe frimærker og for øvrigt også 
veksle kontanter til en fin kurs.

Prisniveau
1,5 l. kildevand koster mellem 4 og 6 danske kroner, en kop 
kaffe 8 – 10 kr. En Big Mac menu koster ca. 30 dkk. Du kan 
gøre en god handel ved guld, lædervarer, tæpper og også tøj. 
Vær opmærksom på, at mange af produkterne er kopivarer.
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Rygning
Siden 2009 har det været forbudt at ryge indendørs på res-
tauranter og offentlige steder. Det er fortsat tilladt at ryge 
udendørs på cafeer og barer. Bliver man taget i at ryge, hvor 
det er forbudt, koster det ca. 30 euro.Vær opmærksom på, at 
mange af produkterne er kopivarer.

Slanger og kryb
Alanya har jo et andet klima og derfor også andre dyr bl.a. 
slanger og skorpioner. Heldigvis er det yderst sjældent, at man 
har hørt om dødsfald i forbindelse med bid fra disse. I Tyrkiet 
lever ca. 50 slangearter, hvoraf 9 karakteriseres som farlige. I 
Alanya området er det kun 3 arter, der er farlige, men ikke døde-
lige, hvis man kommer i hurtig behandling, slangerne hedder: 
Kafkas Engeregi, Viper Erivanensis og Côl Kobrasi

De 2 slags skorpioner, man skal passe særligt på, er Kara 
Akrep (stor og sort) og Maurus Palmatus.

Uanset hvilket bid man udsættes for, anbefales det, at man 
ringer efter ambulancen(112) og bliver kørt til Devlet Hospi-
tal, der efter sigende, er de eneste, der har modgiften mod di-
verse bid. Devlet ligger bag 35 metervejen i krydset, hvor 25 
metergaden starter og den tre etagers lampebutik.

Trafik
Hastighedsgrænserne er i byerne 50 km/t, på landevejen 90 
km/t og på motorveje 130 km/t. Man skal køre med sikker-
hedssele, og alkoholpromillen må ikke overstige 0,5(i ulyk-
kestilfælde dækker forsikringen kun ved en promille på 0). 
Skiltningen svarer til de europæiske standarder. Hold godt øje 
med medtrafikanterne, der både kan komme indenom og ude-
nom og kør rimelig defensivt. Og allervigtigst: lej en bil med 
kasko og forsikring i orden hos et seriøst udlejningsfirma. 
F.eks. Alanya Eurodan i Tosmur eller Onur Rent a Car.
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Tro
Ca. 98 % er muslimer. Tyrkerne er generelt afslappede i for-
holdet til religion, og siden Ataturks reformer i 1920èrne og 
1930èrne har religion og stat været adskilt.

Taxa
På tyrkisk “Taksi” – der er mange af dem, og langt de fleste 
kører på taxameter. Men det kan sagtens være en god ide, at 
prøve at aftale en fast pris inden turen starter. 
Det kan også være en god ide at praje en taksi, hvis man vil en 
tur på Borgen eller til DimCay. Mange af dem er gode “guider”, 
og her kan man altid opnå en fast pris.

Valuta
Tyrk Lirasi(TL). En lira er ca. 2,7 kr. Medbring danske kroner 
og Euro. Du kan veksle overalt til fornuftige kurser. De bedste 
kurser finder du som regel på posthuset PTT og i banker. Du 
kan benytte kreditkort langt de fleste steder, men vi anbefal-
er kontanter til det daglige forbrug og besøg i basaren.

Vejledning
Udenrigsministeriets rejsevejledning finder du på www.um.dk

Visum
Visumfri i indtil 90 dage. Passet skal være gyldigt i 6 måneder 
ved indrejse i Tyrkiet. Danske provisoriske pas samt EU-nød-
pas anerkendes. EU-nødpas skal være viseret. Den danske 
ambassade i Ankara er, af det tyrkiske Udenrigsministerium, 
blevet gjort opmærksom på følgende ændringer i de tyrkiske 
pasregler, når en udlænding ved ind- og udrejsen af Tyrkiet 
ikke har flere tomme sider i sit pas: Efter den 31.12.2012 vil 
rejsende, der ikke har flere tomme sider i passet, blive nægtet 
indrejse i Tyrkiet.
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Der bor godt  
275.000 indbyggere i Alanya  
efter kommune sammenlægningen 
i 2014.
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Man kan føre bosættelse i området helt tilbage til 20.000 f. Kr. 
Det tidligst kendte navn, på det nuværende Alanya, var Corace-
sium, der betyder “klippe”. Dette navn møder man så tidligt som 
i det 4. århundrede f. Kr. fra byen, der på det tidspunkt var under 
persisk kontrol. Man eksporterede honning og vin til Egypten. 
Takket være sine stærke forsvarsmure modstod byen i 197 f. Kr. 
et angreb af Antiokus III den Store.

At det var muligt at modstå denne mægtige erobrer, 
fortæller hvor stærk befæstningen var, og den blev endnu 
stærkere, da piraten Diodotus Tryphon, fra 137 f. Kr., begy-
ndte at bruge Alanyas havn som sin sikre base. Han byggede 
den imponerende store fæstning på klippen. Byen blev hur-
tigt centrum for de kilikiske pirater, der hærgede hele den 
østlige del af Middelhavet i over 100 år.

Piraterne blev efterhånden et stort problem for Rom. Som 
ganske ung og ukendt soldat måtte Julius Cæsar være gidsel 
et år i en af piraternes byer, inden der blev betalt løsepenge 
for ham. Da han blev løsladt, lykkedes det ham i Nordafrika 
at rejse en lille hær, der kunne slå de pirater, der havde holdt 
ham som fange. I den forbindelse grundlagde han sin senere 
berømmelse. Det romerske Senat lod i år 67 f. Kr. hærføreren 
Pompejus udruste en flåde, der skulle rense den østlige del 
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af Middelhavet for pirater. Det førte til et stort og afgørende 
søslag i Coracesiums havn. Byen faldt som piraternes sidste 
støttepunkt. Regionen blev indlemmet i det romerske impe-
rium.
Den berømte dronning, Kleopatra fra Egypten fik sit navn kny-
ttet til stedet i forbindelse med sit kærlighedsforhold til den 
romerske general Markus Antonius. Han forærede byen til Kleo-
patra, der her kunne hente tømmer til at genopbygge sin flåde. 
Vest for den store klippeborg ligger Alanyas bedste strand, der 
stadig bærer Kleopatras navn.

På toppen af borgområdet opførte byzantinerne en kristen 
kirke i det 6. århundrede e.Kr. Den blev indviet til Sct. Georg. 
Der blev også opført lagerrum og rigtig mange cisterner. På 
det tidspunkt kaldtes byen Kalonoros, der betyder ” Smukke 
Bjerg”. Senere besad armenierne området, der også fik en 
stor betydning under korstogene i det 11. og 12. århundrede.

1222 overtog de muslimske selsjukkeres sultan, Alaeddin 
Keykubat, området og gjorde den til sin vinterresidens. Han 
fornyede byen, og “det røde tårn”, der nu ses ved havnen, blev 
bygget sammen med de nærliggende dokker. Han lod også 
fæstningsværkerne blive genopbygget. Nu blev havnen hov-
edbase for selsjukernes flåde. Byen og den gamle piratborg 
kom i tiden derefter til at danne ramme om 1001 nats even-
tyr. Alaeddin Keykubat kaldte byen Alaiye. Det betyder “Alá s 
by”. Under Sultan Mehmet Erobrerens styre blev byen i 1471 
en del af det ottomanske rige og var op til det 18. århundrede 
en vigtig havn for handel med Egypten, Syrien og Cypern.

Da Atatürk i 1935 besøgte byen, fik den navnet Alanya. 
Byen havde da en tid, som så mange andre tyrkiske havne-
byer, været uden den store betydning, men begyndte for ca. 
35 år siden at udvikle sig til den moderne og velfungerende 
ferieby, vi kender i dag. Og siden år 2000 har udviklingen 
været kolossal med en byggeaktivitet, som man kan blive 
helt forpustet over.




