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Antalya'nın batısında Kemer ile Adrasan arasındadır. Antalya-Kumluca yolunda Phaselis'i geçtikten sonra Çıralı ve Olympos'a giden
yolları gösteren iki işaret görülür. Her iki yolla da Olympos'a ulaşılır. Çıralı, Olympos antik kentinin yanındaki köyün adıdır. Olympos
İ.Ö. II.yüzyılda kurulmuş bir liman kentidir. İ.S. XV.yüzyıla kadar varlığını korumuştur. Ünlü Bellerophontes efsanesi burada
geçmiştir. Antik kent eşsiz güzellikteki bir vadinin iki yakasındadır. Vadi ve kentin denize ulaştığı yerde kumsal çok güzel bir plaj
oluşturur. Olympos'dan yaya olarak bir saatte ulaşılabilen Çıralı ilginç bir doğa harikasıdır. Yerli halkın "Yanar" dedikleri bu dağda,
doğal

gaz

sızıntısının

oluşturduğu

ve

binlerce

yıldır

hiç

sönmeden

yanan

alevler

yükselir

gökyüzüne.

(Kaynak:www.http://www.antalya-kemer.bel.tr)
Genel İzlenimler
Olimpos Antik Bölgesi tarih ile deniz turizminin bir arada yapılabildiği ender yerlerdendir. Olimpos tarihi ören yerini baştan sona
gezip, tüm tarihi bir solukla içinize çektikten sonra Antalya sıcağında bayılmanın eşiğine gelmiş olabilirsiniz ancak gezinin sonunda
sizi karşılayan büyüleyici Akdeniz koyu sıcak ve nemle ilgili çektiğiniz tüm acıyı giderecek cinstendir.

Olimpos antik şehri her ne kadar tarihte önemli bir rol oynamış ve
hatrı sayılır bir kent meydana getirmişlerse de maalesef günümüze
incelenebilecek çok fazla bir eser kalmamıştır. Antik kentin içinde
görülebilecek yerler ise Roma kilisesi, Mezarlıklar, Hamam ve
Kütüphane olarak sıralanabilir
Ancak Olimpos'a gelip de Efes gibi bir antik şehir görebileceğinizi ummayın.
Tarihi eserler Efes kadar çok parçalı ve büyük bir alan üzerinde bulunmamakta
ancak antik kenti sarmalayan sarmaşıklar, içinden akan buz gibi Akçay deresi
ve gezi sonunda ulaşılan masmavi koy tarih ile doğanın enterasan bir
buluşmasını meydana getiriyor.

Antik şehir içinde sarmaşıkların sardığı tarihi yolda ilerlemek insana
enterasan duygular aşılıyor

Ve işte uzun bir yolculuğun ardından sıcaktan dolayı artan hareretinizin tek ilacı

Yanartaş (Chimera)
Olimpos'a gelenlerin mutlaka görmesi gereken yerlerden biri de Yanartaş olarak adlandırılan bölgedir. Yanartaş, Olimpos dağı üzerinde
olduğu ve 2000 yıldır sönmediği söylenen bu ateşleri görmek gezinizin en ilginç anlarından biri olacaktır.
Yanartaş'a gitmek için Olimpos içerisinden düzenlenen turlara katılabilirsiniz. Yalnız tur dediğimize bakmayın, size bir rehber değil
sadece ulaşım hizmeti ve fener veriyorlar. Bu turlara 15 YTL ödemem diyorsanız kendiniz de bölgeye arabanızla gidebilirsiniz. Bölge
Olimpos'un hemen yanındaki Çıralı Köyünün içinde kalıyor. Ancak araba ile çıralıya gitmek 25 Km. (Sahilden yürüyerek gitmek 1 km)
Yanartaş'ı görebilmek için öncelikle sağlam bir kalbe ve iyi bir kondisyona daha sonra da pili bitmeyecek bir fenere ve yeteri kadar su
stoğuna ihtiyacınız var. Yanartaş'a 1 Km'lk bir merdiven ve yokuş tırmanışı sonucu ulaşılabiliyor. Bu arada gruptan kopmamak için
de efor sarfetmeniz lazım

T-Shirt'ümün üzerine su döküldüğünü zannetmeyin. Antalya nemi ve 1
Km'lik merdiven tırmanışı sonucu ulaşılan ilk ateşin verdiği ışıkta ne
kadar çok terlediğim ortaya çıkıyor.

Yanartaş'ta yaklaşık 11 adet ateş bulunmaktadır. Bu ateşlere sebep olarak
dağın altından gelen ve hiç kesilmeyen doğalgaz benzeri bir gazın sebep
olduğu düşünülmektedir

En üst noktada bu üç ateş yanyana yanmaktadır.
Ateşin başında kimi insanlar şarap içip şarkı söylerken kimileri de
genelde ateşin yanma prensibini anlamaya çalışmaktadır.
Kimi internet sitelerinde yanınıza sucuk almanız söylense de, ateşe
sebep olan gazın bileşiminin zehirli olup olmadığı bilinmediği için ben
pek tavsiye etmeyeceğim

Olimpos'ta Konaklama
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Olimpos'ta ilginç bir yaşam tarzı hüküm sürmektedir. Olimpos'un geçmişine bakıldığında daha çok üniversite öğrencisi gençler ile sırt
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çantasını sırtlanıp dünyayı dolaşan turistlerin görmeye geldiği bir yer olarak anılmakta iken artık bir tatilde konfor ve lüks aramayıp
farklı yerler görüp farklı tatlar hissetmek isteyen her yaştan kimsenin uğradığı bir yer olmuştur.
Bu sebeple de Olimpos'ta kalınabilecek yerler çeşitlenmiştir. Dileyene geceliği 20 YTL'ye ağaç evler varken -ki bu evler her türlü lüksten
uzak adeta doğa ile içiçe yaşamak isteyenler ve doğa canlıları ile arası bozuk olmayanlar için uygundur- dileyene de geceliği 40 YTL'ye
klimalı ve sıcak su banyolu lux bungalowlar da bulunabilmektedir.

Ayrıca; Olimpos'ta doğa içinde değil de biraz daha lüksüne düşkün kişiler
için tatil yöresi tadında olan Çıralı'daki otel ve pansiyonlarda kalabilmek
de mümkün olacaktır. Çıralı, Olimpos'a sahilden 1 km uzaklıkta olup,
yürüyerek antik kente ulaşmak ve gezip tekrardan rahat otelinize
dönmek

mümkündür.

Ancak

rahatınız

için

Olimpos'un

fantastik

atmosferinden uzak kalacağınız da göz ardı edilmemeli.

Adrasan (Çavuşköy)
Olimpos'u gezip de görecek yer bırakmayanların bir de Adrasan'a
uğramalarını tavsiye ederim.
Adrasan Olimpos'a 6 Km mesafede şirin bir koya kurulu bölgedir. Adrasan'ın denizinin Olimpos'un denizinden bir farkı yoktur. Ancak
Adrasan'ı tavsiye etmemizdeki en büyük sebep Adrasan'ın içinden akan çayın üzerine kurulu tesislerdir.
Adrasan'a gitmişken bu tesisleri sakın göz ardı etmeyin

Yanda gördüğünüz yerler dere üzerinde kurulu ve size özel ayrılan
rahat rahat uzanıp sizi kimsenin rahatsız edemeyeceği yerlerdir.

Yer sofrasında yemek yiyebilir, sessiz sakin içkinizi veya çayınızı
yudumlayabilir ve altınızdan geçen suyun serinliği ile cennette
olduğunuzu düşünebilirsiniz

Ya da isterseniz uyuyabilirsiniz de;

Dinlenmeniz esnasında size dere üzerinde gezinen ördek ve kuğular da
eşlik edebilir.

Sonuç olarak Olimpos'u Kimler Görmeli
Tarih ile arası iyi olanlar ve kültür turizmine meraklılar
Tatilini ucuza getirip uzun süre tatil yapmak isteyen gençler
Sırt çantalarını yüklenmiş Dünyayı dolaşan turistler
Tarihi eserleri gezelim, Denize Girelim diyenler
Olimposu Kimler Görmemeli
Tatilde deniz,kum güneş üçlüsüne herşeyden çok önem verenler
Lüksüne ve rahatına değer verenler
Uzun saçlı ve küpeli gençlikten haz almayanlar.
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Meraba Eren Bey,
İzlenimizlerinizi net ve akıcı bir şekilde paylaşmışsınız, gitmeyenler için bir fikir sahibi olunması
açısından ideal bir gezi yazısı çııkmış ortaya. Biz eveli yaz Yanartaş'a gündüz saatlerinde çıkmak

durumunda kalmıştık, geceki hali de görülmeye değer sanırım, Olimpos Antik Kenti'nin de doğayla içiçe gitmiş hali etkilemişti
beni, ağaçlar arasından birden anıt mezarların karşınıza çıkıvermesi , akropol'den Çıralı Koyu'nun eşsiz manzarasını seyretmek
aklımda kalan güzel enstanteneler.. Ne yazık ki Adrasan'a henüz gitmedim ama oranın da anlattığınız gibi gidilip görülesi bir yer
olduğunu çok kez duydum, paylaştığınız için çok teşekkürler..
Moderatöre bildir
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