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תורכיה
OLU DENIZ
נקודת ציון לכניסה
36 32.85 N
029 06.90 E
כללי
המפרצון של  OLU DENIZמורכב מלשון חול ארוכה שסוגרת
מאחוריה לגונה שקטה וגדולה .הכפר ,שנמצא בקצה המזרחי של
לשון החול ,התפתח מאד לאחרונה ובעונה הוא מתמלא בתיירים
חובבי ספורט אתגרי ,שבאים לקפוץ עם מצנחי רחיפה מההר
הגבוה שמתנשא מעליו )כדאי להסתכל למעלה כשמתקרבים
לאזור( .הלגונה סגורה לכלי שייט על ידי חבל ומצופים )בעבר
הייתה פתוחה לכלי שייט ממונעים אך נסגרה לאחר שמימיה זוהמו
על ידי סירות מנוע( אולם אפשר לעגון את היאכטה ולרדת ,עם
דינגי או בשחייה ,לטיול בכפר או למנוחה על החוף .צבע המים ליד
החוף הוא מהיפים באזור ,ויאכטות רבות מגיעות לכאן לביקור .לא
מומלץ להישאר כאן לעגינת לילה או לנסות להגיע בים גלי ,משום
שהאזור חשוף לחלוטין לגלים דרומיים־מערביים.
כניסה
ממרחק ניתן להבחין רק ברצועת החוף הלבנה מתחת לרכס ההר.
כשמתקרבים מבחינים בכפר בצד המזרחי של החוף ,אך רק כשעוברים את נקודת  YOGANמבחינים באזור העגינה ליד
הסלעים.
שימו לב לקו מצופי השחיינים ליד החוף.
עגינה
משמאל לכניסה ללגונה נמצא אזור העגינה היחידי במפרצון .העגינה איננה
פשוטה בשל העומק הרב ומיעוט מקומות הקשירה .עגנו עגינה ים תיכונית
כשהחרטום מופנה למזרח או לדרום־מזרח .הטילו עוגן בעומק של כ־20
מטר ומשכו חבלים לסלעים בחוף .וודאו כי אתם עוגנים היטב ולא קרובים
מדי לחוף.
שירותים
ישנן מספר סירות קטנות של מקומיים שישמחו לקחת אתכם לכפר ובחזרה
תמורת תשלום .אין בעיה להגיע לחוף עם הדינגי ולהשאיר אותה שם ללא
השגחה ,רק הישמרו מגלי החוף והניחו את הדינגי מעבר לקו הגאות והגלים.
בכפר יש מסעדות וחנויות רבות.
כשתגיעו לחוף יגבו מכם סכום סמלי מאחר והחוף מוכרז כאתר טבע לאומי.
פעילויות באזור
 .1אוהבי ספורט אתגרי בוודאי ישמחו לגלות כי בכפר יש מספר מועדונים של מצנחי
רחיפה ,שמציעים חבילות קפיצה שונות למתקדמים ולמתחילים.
 .2רביצה חסרת מעש על החוף )תמיד טוב.(...
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