Bodrum
Bodrum is een bekende Turkse badplaats aan de Egeïsche Zee dat voornamelijk leeft van toerisme.
Hoewel toerisme zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld heeft en van de stad een populair
vakantieoord heeft gemaakt, heeft Bodrum toch nog redelijk haar eigen traditionele charme's weten
te behouden. De plaatselijke moskeeën en de bazaar geven de badplaats een typisch Oosters tintje,
en vooral voor vakantiegangers die voor het eerst in Turkije zijn, zal Bodrum exotisch aanvoelen.
Het is prima toeven in de stad; de kleine typische huisjes, de straten vol met palmbomen en de
traditionele Turkse zeilboten in de haven zorgen voor een heerlijk sfeertje. De prachtige
Petrusburcht, gebouwd in de 15 eeuw, is zonder twijfel de belangrijkste toeristische attractie van
Bodrum. De burcht ligt op een schiereiland vanwaar bezoekers prachtige uitzichten hebben over de
haven, stad en zee. In het oude fort kan een interessant museum bezocht worden waar meer over de
geschiedenis van de vestiging geleerd kan worden en waar ook het oudste scheepswrak ter wereld
ligt.
Andere bezienswaardigheden die refereren naar de lange en indrukwekkende geschiedenis van
Bodrum zijn de oude stadsmuren en het amfitheater. Nabij de badplaats kan het Mausoleum van
Halicarnassus gevonden worden, een van de klassieke 7 wereld wonderen. Van dit in de 4e eeuw
voor Christus gebouwde grafgebouw kan tegenwoordig alleen nog een oude ruïne bezichtigd
worden.
Naast haar traditionele en historische kant heeft Bodrum ook een zeker een modern gezicht. De
badplaats heeft een grote, moderne marina en nabij de waterkant en langs de boulevard kunnen vele
chique restaurants, café's en grote villa's gevonden worden. In de afgelopen jaren heeft de badplaats
zowaar een nieuwe bijnaam gekregen: 'Monte Carlo van de Egeïsche Zee'.
In de zomer kan het behoorlijk druk worden in Bodrum, maar buiten het hoogseizoen om is de stad
een heerlijke, rustige badplaats waar perfect van het aangename klimaat en het Turkse leven
genoten kan worden. Bodrum zelf heeft geen strand, maar in de nabije omgeving kunnen een aantal
prima stranden gevonden worden zoals in Bitez en Gumbet.
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