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HISTORIA BODRUM 

Początki Bodrum sięgają 3500 r. p.n.e. 

W Bodrum i okolicach mieszkali Kariowie, jeden z pierwszych zasiedlonych ludów południowo-

zachodniej Anatolii. 

Bodrum jest jakby przedłużeniem dzisiejszego ludu Anatolii z przeszłości - silnego, odpornego, 

odważnego i zawsze starającego się być niezależnym, a także plemienia, które dało nam Artemizję I i 

Artemizję II, królową Adę, wojowniczego króla Mausollosa, które zapisały się w historii jako pierwsze 

kobiety admirałowie świata. 

Chociaż Kariowie są jedną z niewielkich cywilizacji Anatolii, są pokoleniem, które pozostawiło po sobie 

Mauzoleum, jeden z siedmiu cudów świata starożytnego, i "mauzoleum" (monumentalną budowlę 

grobową), Herodota z Halikarnasu, ojca historii, oraz tradycyjną budowę drewnianych łodzi, która 

nadal jest kontynuowana w naszym regionie. 

W zamku w Bodrum, zbudowanym przez rycerzy św. Jeana, mieści się podwodne muzeum 

archeologiczne Bodrum, jedno z najważniejszych muzeów podwodnych na świecie. 

Stocznia, w której zbudowano wiele statków z okresu osmańskiego, powstała w 1775 r. 

Starożytny Teatr Bodrum jest przykładem typowych klasycznych greckich teatrów 4 wieku pne. 

Starożytny Teatr Bodrum należy do zachowanych teatrów macierzyńskich. 

Inne ważne artefakty to wykopaliska Gümüşlük Myndos, Pedasa, wiatraki, Brama Myndos.... 
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BODRUM STRUKTURA GEOGRAFICZNA BODRUM 

Półwysep Bodrum ma łączną długość wybrzeża 174 km, ponieważ jego linia brzegowa jest wcięta i 

wystająca. Dlatego też półwysep Bodrum ma dłuższą linię brzegową niż inne regiony nadmorskie. Jego 

całkowita powierzchnia wynosi 680 km2, a główne osady to Güvercinlik, Torba, Bitez, Gümüşlük, 

Turgutreis, Yalikavak, Turgutreis, Yalikavak. 

KLIMAT BODRUM 

 W Bodrum panuje klimat śródziemnomorski. Lata są gorące i suche, a zimy łagodne i deszczowe. 

Średnie roczne sumy opadów i temperatury są odpowiednie do komfortowego życia przez 12 miesięcy. 

W miesiącach zimowych dzienny czas nasłonecznienia wynosi około 5,5-6 godzin. Ze względu na niską 

wilgotność powietrza upał jest mniej odczuwalny i nie jest uciążliwy. Bodrum jest więc alternatywnym 

celem podróży dla pacjentów z chorobami układu oddechowego. Szczególnie w okresie letnim 

temperatura w Bodrum nie jest przytłaczająca w porównaniu z innymi regionami naszego kraju, 
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natomiast wieczorami, przy morskiej bryzie, temperatura jest mniej odczuwalna. W miesiącach 

zimowych średnia temperatura 

wynosi 13 stopni.   

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTURA SPOŁECZNA BODRUM - KULTURA BODRUM 

Ponieważ historia Bodrum sięga czasów starożytnych, ma ono swoje unikalne cechy i wartości 

kulturowe. Bodrum Sandals, Bodrum Mandarin, Bodrum Gulet i Tandili, oryginalna kuchnia Bodrum, 

Blue Tours i okoliczne bazary to tylko niektóre z nich. 

Rocznie odwiedza go 1,5 mln zagranicznych i 3,5 mln tureckich turystów. Oprócz wielu Turków 

osiadłych w dużych miastach, w Bodrum swoje domki letniskowe mają ludzie z całego świata. 

Równolegle z łatwością przemieszczania się obserwujemy, że domy letniskowe są wykorzystywane 

również w sezonie zimowym. 

Bodrum jest miastem tolerancji, ponieważ gości wielu turystów z każdego kraju. Bodrum posiada 

wszelkie udogodnienia, w których każdy, młody i stary, może bez problemu zamieszkać. 

Niektóre miasta mają duszę. Dusza Bodrum to spotkanie spokoju i wolności. 

W ostatnich badaniach wykazano, że Bodrum jest najchętniej wybieranym przez kobiety regionem 

turystycznym. Świadczy to o tym, że Bodrum jest miastem wolnym i godnym zaufania. 
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ŻYCIE GOSPODARCZE BODRUM I BODRUM W LICZBACH 

Gospodarka Bodrum, od lat 70. związana z turystyką, co roku przechodzi z rolnictwa, połowu gąbek, 

rybołówstwa i tradycyjnego handlu do turystyki i sektorów pokrewnych. Sektorowy rozkład turystyki, 

budownictwa, produkcji łodzi, produkcji ryb oraz przemysłu i dużych przedsiębiorstw zasilających te 

sektory przedstawia się następująco; 

Sektory Liczba członków (stan na 30.05.2022 r.) 

Przemysł budowlany 923 

Sektor spożywczy 2.064 

Biura podróży Sektor transportowy i 
motoryzacyjny 

801 

Sektor Instytucji Finansowych 925 

Sektor zakwaterowania 819 

Sektor spożycia trwałego - meble 817 

Sektor restauracyjno-rozrywkowy 384 

Sektor usług 669 

Sektor tekstyliów i produktów użytku 
osobistego 

292 

Produkcja jachtów - Sektor sportów 
wodnych 

840 

OGÓŁEM 8.534 

 

MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWE 

Procentowy rozkład liczby około 25 000 małych przedsiębiorstw na półwyspie Bodrum przedstawia się 

następująco 

 20% Odzież, wyposażenie wnętrz, wyroby szklane 

 16% Bary, restauracje i lokale rozrywkowe 

 12% Żywność 

 10% Sektory związane z zakwaterowaniem 
 
W Bodrum, zwłaszcza w związku z rosnącą liczbą mieszkańców w okresie letnim, powstało wiele 
supermarketów, aby zaspokoić różne potrzeby. W Bodrum znajduje się około 150 supermarketów.  
Wskaźniki wydatkowania na koszyk są na bardzo wysokim poziomie. 
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POPULACJA BODRUM 
Jeśli przyjrzymy się strukturze populacji w Bodrum, różnica między populacją letnią i zimową jest dość 

duża.  Liczba mieszkańców Bodrum w poszczególnych latach: 

Liczba mieszkańców Bodrum według roku 

2010 124.820 

2011 130.940 

2012 136.317 

2013 140.716 

2014 152.440 

2015 155.815 

2016 160.002 

2017 164.158 

2018 171.850 

2019 175.735 

2020 181.541 

2021 187.284 

 

Prowincja Muğla liczy 1.021.141 mieszkańców, a Bodrum jest okręgiem o największej gęstości 

zaludnienia. 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA W PIWNICY 

Jeśli przyjrzymy się strukturze zatrudnienia na półwyspie Bodrum, zauważymy, że w sezonie 

turystycznym następuje bardzo intensywny wzrost zatrudnienia. Możliwości zatrudnienia w Bodrum 

mają największy udział w prowincji Muğla. 

W szczycie sezonu całkowita liczba pracowników w Bodrum sięga 90.000. 

BODRUM TAX 

Bodrum zajmuje 38. miejsce w Turcji pod względem wpływów z podatków, które wyniosły 1 mln TL. 

BODRUM BANK 

W 2022 roku 61 z 178 oddziałów banków w Muğla działa w Bodrum, a Bodrum ma największą liczbę 

oddziałów bankowych. 

EDUKACJA W BODRUM 

Bodrum ma bardzo ważną strukturę pod względem działań edukacyjnych i szkoleniowych. Na 

półwyspie uczy się około 33.395 uczniów i pracuje 2.117 nauczycieli. 

Oprócz wielu publicznych placówek edukacyjnych działa 14 szkół prywatnych, Wydział Sztuk Pięknych 

oraz Morska Szkoła Zawodowa w ramach jednego uniwersytetu. 
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BODRUM ZDROWIA 

Bodrum posiada 1 szpital publiczny, 3 szpitale prywatne, 30 poliklinik i centrów medycznych, 20 

karetek pogotowia. Istniejące 4 szpitale mogą pomieścić około 300 osób, a wiele zabiegów medycznych 

można w nich łatwo wykonać. 

Bodrum posiada zasoby i warunki klimatyczne, dzięki którym można rozwijać turystykę zdrowotną. 

Turystyka zdrowotna jest bardzo ważnym obszarem dla rozwoju 12-miesięcznej turystyki w Bodrum. 

W ostatnich latach w Bodrum turystyka zdrowotna również rozwija się wśród aktywności 

turystycznych. 

Ponadto liczba prywatnych gabinetów lekarskich i poliklinik stomatologicznych w ramach usług 

zdrowotnych jest najwyższa w Bodrum w porównaniu z innymi okręgami. 

ROLNICTWO W BODRUM 

Półwysep Bodrum przed wprowadzeniem turystyki był intensywnie wykorzystywany w rolnictwie. 

Szczególnie produkcja mandarynek była najważniejszym źródłem utrzymania wszystkich 

mieszkańców. Obecnie w Bodrum produkuje się łącznie 5.000 ton mandarynek z Bodrum. Łącznie 

10.000 ton produkcji przypada na inne produkty cytrusowe. Mandarynka z Bodrum posiada 

oznaczenie geograficzne i pod względem swoich właściwości jest produktem uprawianym wyłącznie 

w Bodrum. 

Jednym z rodzajów działalności rolniczej jest rybołówstwo. Rybołówstwo w Bodrum sięga czasów 

starożytnych. Do tego stopnia, że powodem wyprodukowania pierwszej łodzi jest chęć łowienia ryb. 

Obecnie rybołówstwo morskie odbywa się za pomocą farm rybnych zakładanych na morzu. Produkcja 

cieszy się dużym popytem na rynkach krajowych i zagranicznych. W produkcji rybnej wytwarzanej i 

eksportowanej w naszym kraju nasz region zaspokaja 65% całego zapotrzebowania. 
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BODRUM TOURISM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W najnowszym badaniu przeprowadzonym przez słynny amerykański portal wakacyjny "TripAdvisor" 

w 2014 r. Bodrum zajęło 5. miejsce w kategorii najbardziej preferowanych miejsc na świecie. Bodrum 

jest jedyną destynacją z Turcji w tym rankingu, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu Bodrum na 

całym świecie i o tym, że jest ono w stanie odpowiedzieć na to zainteresowanie. 

W ostatnich latach infrastruktura Bodrum została wzmocniona dzięki inwestycjom w sektorze 

zakwaterowania i usług. 

Z drugiej strony, chociaż koncepcja Bodrum "morze-piasek-słońce" jest dobrze znana, Bodrum 

wyróżnia się także lokalnymi i regionalnymi smakami i produktami. Podczas gdy w Bodrum rozwija się 

turystyka sportowa i zdrowotna, turyści mogą obserwować i podziwiać Bodrum w jego najbardziej 

naturalnym stanie dzięki żeglarstwu i spacerom przyrodniczym. 

Bodrum dąży do tego, by do regionu docierały odpowiednie inwestycje, które pozwolą na planowy 

rozwój i sprawią, że mobilność, która ma miejsce od maja do września, zostanie przeniesiona na okres 

12 miesięcy w oparciu o strategiczny rozwój. 

Liczba turystów odwiedzających nasz kraj i Bodrum w poszczególnych latach 

 Turcja Ogółem Muğla Ogółem Bodrum Ogółem 

2010 28.632.204 3.092.881 1.215.578 

2011 31.456.076 3.183.424 1.354.993 

2012 31.782.832 3.132.475 1.373.746 

2013 34.910.098 3.222.315 1.331.839 

2014 33.528.056 3.297.785 1.336.463 

2015 36.244.632 3.081.467 1.192.593 

2016 25.352.213 1.822.777 742.593 

2017 32.406.245 2.089.503 780.699 

2018 39.488.401 2.805.115 1.117.343 

2019 45.058.286 3.266.650 1.329.926 

2020 12.734.213 695.314 255.202 

2021 24.712.266 1.083.589 532.622 

2022- Kwiecień 7.477.047 123.578 33.077 
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Kraje według liczby odwiedzających Bodrum w latach (top 10) 

Kraje Liczba odwiedzających 2021 

Ukraina 143.529 

Federacja Rosyjska 95.098 

Polska 78.436 

Niemcy 46.010 

Holandia 11.511 

Serbia 11.363 

Azerbejdżan 11.304 

Belgia 8.129 

Kazachstan 6.841 

Szwajcaria 5.045 

 

 Sektor zakwaterowania w Bodrum i jego możliwości 

Bakanlık onaylı işletmeler 

MUĞLA BODRUM 

Liczba 
obiektów 

Liczba pokoi Liczba łóżek Liczba 
obiektów 

Liczba pokoi Liczba łóżek 

483 56.431 121.624 205 24.492 54.551 

 

Liczba łóżek w ośrodkach w Bodrum stanowi 45% całkowitej liczby łóżek w Muğli. Dlatego też wnosi 

znaczący wkład w rozwój prowincji Muğla w ogóle. 

Biorąc pod uwagę liczbę miejsc noclegowych w obiektach certyfikowanych przez władze miejskie i na 

błękitnych statkach wycieczkowych, Bodrum dysponuje 100 tys. miejsc noclegowych w 

kwalifikowanych obiektach noclegowych. 

Mariny w Bodrum i ich pojemność 

W Bodrum znajdują się 3 mariny jachtowe, 1 molo do cumowania statków oraz porty miejskie.  

Bodrum posiada największą infrastrukturę w prowincji Muğla, a łączna pojemność jachtów wynosi 

2.005. 

Transport w Bodrum 

Bodrum jest łatwo dostępne drogą powietrzną, 

lądową i morską.  Z międzynarodowego portu 

lotniczego odbywa się 50-60 lotów dziennie w 

sezonie i 9 lotów dziennie poza sezonem. 3 porty 

jachtowe i 1 przystań dla statków, rozbudowana 

sieć komunikacji drogowej, bezpośredni transport 

zapewniają wszystkie autobusy. 

 

 



 

 
9 

 

9 

Błękitna Flaga Bodrum 

W 2022 roku w Bodrum znajduje się 76 plaż oznaczonych niebieską flagą i 3 mariny. 

Bodrum ma najbardziej niebieską linię brzegową w Turcji. 

Alternatywne rozwiązania turystyczne w Bodrum 

Jeśli przyjrzymy się turystyce w Bodrum, zauważymy, że oprócz morza, piasku i słońca, priorytetem jest 

również turystyka rekreacyjna i rozrywkowa. Poza strukturą historyczną i kulturową, naturalne i 

zdrowe środowisko Bodrum stało się centrum atrakcji dla odwiedzających. 

Obecność różnorodnych zajęć artystycznych i sportowych (nurkowanie, golf, żeglarstwo, sporty 

morskie...) stanowi wyraźną zaletę dla odwiedzających. Jest to bardzo dogodne miejsce do nurkowania 

i niebieskich rejsów dzięki czystemu morzu, bogatym głębinom i zatokom. 

Przewidujemy, że turystyka zdrowotna, piłka nożna, golf i weekendowe regaty żeglarskie są 

odpowiednie dla Bodrum, jeśli chodzi o dywersyfikację turystyki. 

Agroturystyka w Bodrum 

W ostatnich latach nasz region stał się ważnym ośrodkiem w Bodrum, które skorzystało z 

dobrodziejstw klimatu śródziemnomorskiego i egejskiego, ze zmiany kierunku turystyki na 

agroturystykę w związku z pandemią oraz ze wzrostu świadomości w zakresie turystyki zrównoważonej 

i studiów rolniczych. 

 

W czasie zbiorów mandarynek, winogron i 

oliwek przez 12 miesięcy prowadzona jest 

agrokulturowa działalność turystyczna, a 

wiele firm ożywia swoją działalność w tej 

dziedzinie, Bodrum otwiera nowe drzwi dla 

turystyki. 
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Bodrum Leleg Trail - Turystyka piesza i przyrodnicza 

W Turcji rozwijają się turystyka piesza i 

sporty przyrodnicze, a "Szlak Bodrum 

Leleg" dołączył do "Szlaku Kariańskiego" i 

"Szlaku Likijskiego" i rozciąga się od Morza 

Egejskiego do Morza Śródziemnego. 

Bodrum oferuje wiele produktów 

turystycznych innych niż turystyka 

klasyczna. Jednym z nich jest szlak Bodrum 

Leleg. Wiosną i zimą można na nowo 

odkryć wyjątkową przyrodę, historię i 

strukturę kulturową Bodrum, spacerując 

185-kilometrową trasą Bodrum Leleg Road. 

Oprócz historii, morza, piasku i słońca, w Bodrum czeka na Ciebie wiele lokalnych roślin, zwierząt i 

krajobrazów. Szlak Bodrum Leleg został przedstawiony wszystkim miłośnikom przyrody jako 185-

kilometrowa trasa spacerowa prowadząca wzdłuż historycznych ruin historycznej cywilizacji Leleg. 

 

Odkryjmy Bodrum na piechotę. 

Zakończono prace związane z kształtowaniem krajobrazu, oznakowaniem i oznakowaniem, które 

mają służyć turystyce sportowej, przyrodniczej i przygodowej, tworząc infrastrukturę Bodrum Leleg 

Trail, 185 km ścieżki spacerowej, 20 km ścieżki rowerowej, miejsc biwakowych i malowniczych wzgórz 

na całym półwyspie. Przedstawiamy naszym gościom inne Bodrum, do którego nie są przyzwyczajeni. 

Przyroda, góry, drzewa, lokalna fauna Bodrum i wyjątkowe krajobrazy są na trasie Bodrum Leleg 

Road. 
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Turystyka ślubna w Bodrum 

Bodrum stało się ostatnio ważnym ośrodkiem turystyki ślubnej dzięki swoim zabytkom, wysokiej 

jakości obiektom noclegowym i obecności organizacji. Posiada infrastrukturę pozwalającą zaspokoić 

wszystkie potrzeby turystów zatłoczonych na statkach na niebieskich szlakach wycieczkowych, a 

niekiedy także na obszarach zabytkowych. W ostatnich latach turyści z Indii i Europy chętnie wybierają 

Bodrum na miejsce ceremonii ślubnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Green Destination-Bitez 

Bitez, ważny region Bodrum, 

dał Bodrum powód do dumy 

jako zielona destynacja, 

zajmując 1. miejsce w konkursie 

Green Destinations Story 

Awards 2021. Podwaliny pod 

zrównoważoną turystykę i życie 

w Bodrum położyła 

miejscowość Bitez, która 

odniosła znaczący sukces dzięki 

wzorcowej pracy z 

wykorzystaniem zielonej i 

odnawialnej energii oraz odpadów. Bitez zajął miejsce na globalnej mapie Green Destination, jednej z 

najbardziej prestiżowych organizacji na świecie, w której w Turcji uczestniczy tylko Bodrum. 

Organizacje odbywające się w Bodrum 

 Międzynarodowy Festiwal Baletowy w Bodrum 

 Festiwal Muzyki Klasycznej Gumusluk 

 Regaty łodzi drewnianych o Puchar Bodrum 

 Festiwal jachtów w Bodrum 

 BAYK Bodrum Offshore Yacht Races 

 Prezydenckie wyścigi kolarskie 

 Wyścigi motocyklowe 
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 Wyścigi Enduro 

 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Klasycznej D-Marin 

 Festiwale wrestlingu na wielbłądach 

 Festiwal Bitterroot 

 Festiwal Mandarynek 

 Wyścigi triathlonowe 

 

PRODUKCJA JACHTÓW W BODRUM 

Bodrum Gulet i Tırhandil 

Kadłuby i przedziały wewnętrzne są zazwyczaj wykonywane w całości ręcznie przez rzemieślników i 

konstruowane z drewna drzew takich jak sosna, kasztan i mahoń. Obecnie gulety i tırhandils, które w 

ostatnich latach zostały przeprojektowane zgodnie ze współczesnymi potrzebami ludzi, zachowują 

swoją tradycyjną strukturę. 

Bodrum Gulets i Tırhandil to specjalnie zaprojektowane łodzie wyposażone w silnik i żagle, używane 

na wybrzeżach Morza Egejskiego o wspaniałej urodzie. 

 

W przeszłości służyła do połowu ryb i transportu, ale później została wykorzystana do celów 

specjalnych i ma większą powierzchnię mieszkalną z nowocześniejszymi akcesoriami i wyposażeniem. 

Błękitna podróż 

Błękitny rejs został wprowadzony do światowej turystyki z Bodrum i przedstawiony jako produkt 

turystyczny. W Bodrum znajdują się obiekty, w których odbywają się rejsy wycieczkowe, które spełniają 

wszystkie te potrzeby. W Bodrum czekają na Ciebie rejsy po pięknych zatokach tradycyjnymi 

drewnianymi łodziami. 
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MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE W BODRUM 

 

 

1. Transport jako obszar inwestycyjny; Bodrum jest jednym z najbliżej położonych punktów 

naszego kraju w kierunku zachodnim, z rozwiniętą infrastrukturą transportu lotniczego, 

morskiego i drogowego. To sprawia, że Bodrum jest ważne z punktu widzenia transportu 

"transportowego". Na przykład najbliższa grecka wyspa Kos znajduje się w odległości 3 mil od 

Bodrum, co zapewni znaczną przewagę pod względem łatwości transportu handlowego. 

2. Energia jako obszar inwestycyjny; Ze względu na dużą liczbę słonecznych dni Bodrum jest 

jednym z najbardziej odpowiednich regionów dla rozwoju wszelkiego rodzaju domów i firm, w 

których inwestuje się w energię słoneczną. 

3. Budownictwo jako obszar inwestycyjny; Bodrum posiada intensywny potencjał inwestycyjny, 

zwłaszcza w zakresie drugorzędnych rezydencji ze względu na infrastrukturę turystyczną, ale 

istnieją tu również specjalnie zaprojektowane budynki, w których unikalne cechy strukturalne 

Bodrum są wyeksponowane pod względem architektonicznym. 

4. Obszar inwestycji w zielone budynki; Bodrum ma duży potencjał dla rozwoju inwestycji 

zgodnych z koncepcją zielonego budownictwa dzięki połączeniu zaawansowanej struktury w 

dziedzinie budownictwa z cechami geograficznymi i klimatycznymi. 

5. Jako obszar inwestycyjny, Bodrum jest odpowiednie dla inwestycji w dziedzinie marmuru, 

drewna, aluminium, pcv i chemii budowlanej związanych z produkcją budowlaną przy 

intensywnym ruchu budowlanym. 

6. Jako obszar inwestycyjny, sektor produkcji jachtów; tradycyjny sektor produkcji jachtów w 

Bodrum ma duży potencjał, który należy rozwijać poprzez badania i rozwój, aby znaleźć miejsce 

na dużych rynkach i rozwinąć jego zróżnicowaną strukturę. 

7. Ważne jest, aby rozwijać inwestycje infrastrukturalne w transport morski jako obszar 

inwestycyjny. 
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8. Akwakultura jako obszar inwestycyjny; Bodrum ma szerokie wybrzeże i czyste morza oraz 

zasoby podmorskie z wieloma żywymi stworzeniami. Szczególnie produkcja produktów 

akwakultury w naszym regionie zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem eksportu. To 

sprawia, że inwestycje w tej dziedzinie są ważne. 

9. Ważne jest, aby badania i rozwój oraz inwestycje związane z rolnictwem ekologicznym 

zwiększyły wartość dodaną poprzez poprawę zdolności przetwórczych mandarynki 

"cytrusowej" z Bodrum, która jest produkowana w naszym regionie i posiada znak 

geograficzny, oraz poprzez oferowanie na rynku różnych rodzajów produktów z różnymi 

alternatywnymi produktami. 

10. Zdrowie jako obszar inwestycyjny; w szczególności inwestycje w tworzenie ośrodków zdrowia, 

w których grupy defaworyzowane (np. osoby niepełnosprawne i starsze) mogą być leczone i 

rehabilitowane - odpowiednie warunki komunikacyjne, korzystny klimat i warunki pogodowe 

w połączeniu z rozwiniętą strukturą społeczną piwnic stanowią ważny obszar inwestycyjny. 

11. W Bodrum można spotkać wiele organizacji gospodarczych, społecznych, naukowych i 

akademickich. Bodrum dysponuje taką infrastrukturą. 

12. Należy przeprowadzić inwestycje w transport lotniczy, aby rozwinąć turystykę w niektórych 

strategicznych punktach, np. inwestycje w marinę w Bodrum i kolejkę linową. 

13. Zwłaszcza Hipokrates z Kos, ojciec medycyny, nosił ten tytuł, wykorzystując rośliny 

występujące w geografii Bodrum. Ze względu na bogactwo lokalnych roślin, rozwój tej 

dziedziny w Bodrum, a co za tym idzie stworzenie obszarów rozwoju, takich jak medycyna 

naturalna itp. z tych roślin, będzie ważnym obszarem inwestycyjnym. 

14. Podsumowując, Bodrum wyróżnia się jako miasto turystyczne, które obiecuje tolerancję i 

szczęście, obejmując wiele narodów, łącząc swoją bliskość z Zachodem, rozwój sektora 

transportu i zakwaterowania, swoją przeszłość historyczną i bogactwo kulturowe. Dzięki 

swojej różnorodności turystycznej i korzystnemu klimatowi dla turystyki 12-miesięcznej jest 

cenione jako miasto wschodzące, posiadające umiejętności turystyczne i popularność z 

przeszłości. Bodrum, które posiada ważną infrastrukturę dla wszelkiego rodzaju inwestycji 

dzięki istniejącym programom zachęt i dotacji, jest chętne i otwarte na rozwój dzięki swojej 

historii handlowej, doświadczeniu morskiemu i rolniczemu. 

 

 

 


