
              

                 



            

       



        

   



 

 



 

 



 
 

Kusadasi nyaralás 

 

 

 
Nagy dilemmák közepette került a választás Törökországra és azon belől 

Kusadasira. A családdal igazából külföldi nyaralás révén Görögországban 

voltunk ezidáig. Viszont a választásunkat nem bántuk meg, sőt. A szentesi 

Orsolya Tours segítségével a Grand Tours szervezésével utaztunk.Igazából 

nekünk nem volt más dolgunk csak fel kellett keresni a szentesi irodát és 

elmondtuk elképzeléseinket melyből utána választottunk . az irodában a hölgyek 

nagyon segítőkészek voltak és igazából ahogy az utat kiválasztottuk utána ők 

intéztek mindent a Grand Toursal.Buszos kirándulásról és 1800 km-ről 

beszélünk . Ezidáig 2 szer voltunk autóval külföldön nyaralni és én 

személyszerint 25 km után unom a buszozást és nagyon elszántnak kellett 

lennem hogy beválaljam e hosszú utat, de hangsúlyozom Megérte és nagyon 

örülünk hogy bevállaltuk.2014 augusztus elején voltunk az úttal együtt 10 

napig.mi Szentesen szálltunk fel a Mol kúton a buszra 9óra magasságában és 

másnap délután 2-3 óra között érkeztünk meg Kusadasiba a Yonca 

appartmanházba.A buszról és az utazásról annyit hogy én sokkal rosszabbra és 



elviselhetetlenebbre számítottam .A Grandos buszokról annyit hogy kifogást 

nem lehet rajtuk találni ,korszerű és megbízható járműveik vannak légkondíval 

ellátva ami tényleg megy az indulástól az érkezésig. A buszvezetők készségesek 

és rutinos sofőrök, és tényleg ha valakinek bármi gondja van a lehetőségekhez 

képest orvosolják problémáinkat. a buszon rengeteg filmet vetítettek és így 

gyorsan repült az idő. Büfé is található a buszon ami szintén jól jöhet bárkinek. 

Szegeden kellet várnunk egy kicsit hogy bevárjuk az úgynevezett 

gyűjtőjáratokat amik egy közúti baleset miatt késtek de utána semmi fennakadás 

nem volt az út során. A törökországi árakról annyit írnék hogy az üdítő ugyan 

annyi mint nálunk az ásványvíz is, az alkohol viszont nagyon drága köztük a 

melegben igen jól csúszó sör , ami még a boltokban is 700 ft körül van. Mi 

önellátással voltunk a pékárújuk megfizethető és finomak, felvágottaik 

szalámiaik kicsit azért drágábbak sajtjaik finomak és jó árban vannak. A Yonca 

apartmanról érdemes megemlíteni hogy ilyen tiszta és igényes szállásunk még 

nem volt nyaralásaink során. A hét közepén cseréltek ágyneműt és egyszer fel is 

takarítanak. Mi kétszer ettünk svédasztalos vacsorát ami szintén nagyon finom 

volt . Mi inkább a helyi éttermekben ettünk mert mi sokat szeretünk menni és a 

tengerparton henyélni és fürdeni ezért nem választunk soha teljes ellátást, de 

hangsúlyozom nagyon finomak a Yonca ételei. A törökök nagyon barátságosak 

és segítőkészek szeretik a magyarokat kifejezetten. A helyi specialitásokat 

nagyon ajánljuk kivéve a levesük kicsit érdekes amivel egy kicsit befaragtunk de 

az árak elfogathatóak és ételeik tényleg finomak. Az időjárás nagyon jó volt az 

odaút során volt egy kis vihar de utána kiderült az ég és utána egy felhőt sem 

láttunk. A tengerpart szép de egy kicsit nekem az a fúrcsa hogy nagyon 

ráépítkeznek a tengerpartra, de ezt is meg lehet szokni. A napágyak fizetősek de 

mindenhol lehet és kell is alkudni nem veszik tolakodásnak. 18-20 török liráért 

béreltünk  4 napágyat és 2 napernyőt. Mi személyszerint egy programon vettünk 

részt ami nem más mint Adaland vízi vidámparkja. Nagyon nagy élmény volt a 

hatalmas csúszdákon lecsúszni ahol jó volt látni hogy rengeteg life guard és 

egészségügyi személyzet biztosítja gondtalan pihenést és szórakozást. A család 

számára a legnagyobb élmény a delfin show volt. Közel 1 óráig tartott és tényleg 

a delfinek és a fókák gondoskodtak arról hogy soha ne felejtsük el ezt az életre 

szóló élményt. A meglepő az volt hogy végig lehetett kamerázni és fotózni 

annak ellenére hogy van tiltó tábla, tehát aki csak tud vigyen be nyugodtan. 

Többször jártunk be a központba ami csodálatosan szép és rengeteg időt el lehet 

ott is csavargással tölteni a véget nem érő bazárok között. A kikötő is 

varázslatos főleg ha van bent egy-két hatalmas óceánjáró is. Meg kell még 

említenem az ottani helyi járatokat az un. dolmust, amt szinte úton útfélen le 

lehet inteni ezek kb 25 fős kisbuszok akik nem kis távolságot járnak be és 

négyünket 8 liráért vittek el. Van mikor nem áll az adott helyen ahol szólunk, de 

nem kell kétségbeesni egy kis városnézés után visszafele le tudunk száálni 

uticélunknál. A nyaralótársaktól hallva a hajóút is nagyon jó és a többi fakulatív 

program is csodálatos. Összeségében egy csodálatos nyaraláson vagyunk 



túl,amit mindenkinek csak ajánlani tudunk. Még egyszer hangsúlyozom nem 

kell a hosszú buszuttól tartani a tartalmas Törökország kárpótól mindenért. 

 

Mégegyszer köszönjük az utat a Grand Toursnak , és a szervezést az Orsolya 

Toursnak!! 

 

 

 

                                        

Tisztelettel : Vigh Zsolt és családja Andrea Patrícia és Martin. 


