
Nio ”Cri-Du-Chat-familjer” åkte till Turkiet, (Alanya 31/8 – 7/9 2013)  
 

 
Sista helgen i augusti var det så äntligen dags. Nio familjer med assistenter och släktingar, 
totalt 45 personer, påbörjade sina resor från tre olika flygplatser runt om i Sverige. Målet var 
Turkiet och hotell Long Beach, ca 15 km väster om Alanya. En bra bit efter midnatt var så 
alla på plats och efter diverse bestyr hade alla fått sina rum. Då personalen hade drygt 600 
rum att välja på blev det inte så bra inledningsvis, men efter lite tjat och vissa rumsbyten blev 
alla nöjda till slut. Att det var bokat som en gruppresa visade sig inte vara någon garanti för 
att våra rum skulle ligga nära varandra. Det blev en nyttig lärdom till nästa gång. 
 
När vi vaknade dagen därpå sken solen från en klarblå himmel och fortsatte sedan att göra så 
hela veckan. Dagens uppgift bestod av att rekognosera området vilket visade sig vara 
jättestort. Det fanns fem olika pooler – allt från pooler för riktigt små barn till 
saltvattenbassänger och vattenrutschbanor. Hotellet låg i anslutning till havet så det var nära 
till stranden och en härlig pir där man kunde ligga och få svalka i den ljumna vinden. Både 
poolerna och havet hade en mycket behaglig badtemperatur. Restauranger, barer, enklare 
”snabbmat”, frukt och kylskåp fyllda med vattenflaskor var placerade med några meters 
mellanrum runt om på området så det fanns ingen anledning att gå hungrig eller törstig. 
Speciellt inte när vi hade bokat ”all inklusive” vilket även innehöll möjligheten till nattamat. 
På området fanns det dessutom minigolf, tivoli, utomhusteater med uppträdande varje kväll, 
shower på stranden för ungdomarna, spelhall, biograf, träningsanläggning, SPA avdelning 
m.m. Dessutom erbjöds det olika er eller mindre fysiska aktiviteter från morgon till kväll. 
Dygnet borde ha haft fler timmar.   
 
När personalen förstod vikten av att vi ville ha våra rum nära varandra och sedan inte kunde 
ordna det fick vi viss kompensation. Dels fick vi en egen del av ett poolområdet så när vi kom 
på morgonen hade personalen lagt ut badlakan på solstolarna som bevis på att de var 
upptagna. Det området hade vi till vårt förfogande resten av veckan. Sedan reserverades två 
långbord i matsalen enbart för oss och där var det samma underbara personal som jobbade 
hela veckan. En av killarna blev snabbt våra barns favorit då han både lånade ut sin klocka 
och hämtade tillbaka Hanna som hade tagit en egen utflykt. Våra bord var dessutom de enda 
som dekorerades med blommor. Han blev lite förskräkt när Anna bet honom i fingret, efter att 
han hade stoppat henne från att rymma, men det gick fort över. 
 
Dagarna rullade på med sol, bad och ännu mera sol och bad. Några passade på att vara lite 
fysiskt aktiva på egen hand medan andra var med på de aktiviteter som erbjöds vid 
poolområdet. En tävling startade ett visst engagemang då det gällde att hålla sig kvar på en 
surfbräda så länge som möjligt. Efter ett antal utslagningsheat stod till slut QW som segrare. 
Men annars var det mest spontanlekar i poolen som jage, bygga mänskliga pyramider, putta 
av någon från badmadrass, kasta gris med badboll, simtävlingar m.m. 
 
Det arrangerades även två egna gemensamma utflykter. Den ena var en båttur där ALLA var 
med. Detta kunde vi göra tack vare ekonomiskt bidrag från Markus (Mackans) farmor Elvy. 
Båten var en pråm som tog oss via en flod ut till mynningen mot havet, där den la till under 
några timmar. Där gick vi av och vistades några timmar på en nästan öde strand med härliga 
vågor och glödhet fin sand. Blev det för varmt kunde vi sätta oss i skuggan i en solstol. Detta 
var för flera av oss det enda tillfälle vi var på stranden och det var jättehärligt.  
Den andra utflykten bestod av en busstur in till Alanya Mackans assistenter hade lagt ner 
mycket engagemang och kvällen blev lyckad. På programmet stod middag och shopping. 



Personalen på restaurangen gjorde sitt bästa för att få oss att trivas med hjälp av 
välkomstdrink, bordsunderhållning och god mat. Därefter fanns det möjlighet att shoppa loss 
bland märkeskopior av kläder, skor, väskor och mobilskal. Några affärer var utvalda på 
förhand och de erbjöd personlig service och bra priser så ett antal goda inköp gjordes den 
kvällen. 
 
De varma och sköna kvällarna gjorde att det blev mycket samvaro och tillfällen att prata med 
varandra. Så blev det också, ofta till långt fram på natten. Ett årsmöte i föreningen fick stå för 
det formella inslaget under veckan. 
 
En vecka går fort och plötsligt var det sista kvällen med gänget. Kvällens middagstema på 
hotellet var ”Grand final” och det var det verkligen! Det var glitter och glamour, hela 
restaurangen hade flyttat utomhus och maten var upplagd på ett helt fantastiskt sätt. Återigen 
hade vi fått två specialbord reserverade – vilket de vanligtvis inte gjorde. Ett långbord och ett 
bord för fyra precis vid kanten av poolen. Där satt Mackan och Naemi tillsammans med 
Mackans assistenter. Personalen underhöll hela kvällen med sång och akrobatik från stora 
scenen och kvällen avslutades med ”bubbel” och ett fantastiskt fyrverkeri. 
 
Hemresan var inbokad till sen eftermiddag så det blev några sköna avslutande timmar vid 
poolen. På flygplatsen fick vi som skulle flyga till Göteborg lite extra service med att ta oss 
förbi delar av den långa kön till säkerhetskontrollen.  
 
Sammanfattningsvis så var det en fantastisk upplevelse att resa tillsammans med de andra 
familjerna. Alla var glada och nöjda hela veckan trots att en förskylningsbakterie spred sig 
runt i sällskapet och några fick en släng av en magåkomma. Det var något helt annat än att 
åka på egen hand med familjen. Det var mat och dryck i överflöd, solen sken hela veckan, vi 
firade Hannas 12-års dag. Men det starkaste minnet är att Lucas lärde sig att simma! 
 
Vid pennan 
Agneta Eriksson 
 

 


