Turška nagajivščina, 12 dni
Hoteli 3-4*, razno
– doživite Kapadokijo in tradicionalno mistično Anatolijo,
– naužite se počitnic v izbranih kotičkih turške obale,
– občudujte sožitje antike in narave na turškem Egeju

24.10.2019 do 04.11.2019
3 - Oskarjevo doživeto potovanje
Dinamično, vsebinsko pestro in široko potovanje vas zasanja v turška vzdušja, ki smo
jih posebej zbrali za vas. Veliko doživetij, aktivne počitnice, romantike v izobilju, umirjeno
zabavo in razvedrilo najdete povsod. Nepozaben odklop!
Vstopimo v pravljični Kapadokiji, ki jo temeljito raziščemo in doživimo. Pot nas preko
širne Anatolije po karavanski poti vodi v Konyo, kjer doživimo stik s plešočimi derviši. Čez
visoki Taurus vstopimo v turško Sredozemlje, kjer nas čakajo dnevi aktivnih počitnic v
izbranih kotičkih s posebnim vzdušjem. Tu je domiselni Olympos s čudovito plažo in še lepšo
naravo ter Kadirjevimi hiškami; tu je križarjenje med otočki in potopljenim mestom ter noč na
ladjici, tu so zanimiva antična mesta in vintgar brez neba. Nepozabne počitnice!
V zadnjem delu potovanja vstopimo na turški Egej , doživimo naravno čudo Pamukkale
ter najlepšo antiko v sožitju z veličastno jonsko naravo. Tu so Didim, Priene in znameniti
Efez. Skozi tradicionalno deželo in svileno Burso se vračamo turški "alfa in omega" Istanbul.
Tu se vse začne in tudi konča.
1. dan LJUBLJANA – CARIGRAD – ANKARA – KAPADOKIJA. Zbor potnikov in polet
ob 09.05 iz ljubljanskega letališča proti Istanbulu. Vožnja v mestno središče in že zaživimo s
slavno preteklostjo 1.600-letne prestolnice dveh cesarstev. Sprehodimo se po antičnem
hipodromu in obiščemo Modro mošejo, v katero je vgrajena neprecenljiva vrednost 21.000
ročno izdelanih ploščic iz Iznika. Višek dneva je ogled cerkve Svete modrosti (Hagia Sofia).
Večerna vožnja čez bosporsko ožino proti Ankari in dalje proti Kapadokiji. Nočitev na
avtobusu. (letalo)
2. dan KAPADOKIJA. Jutranji prihod v Kapadokijo. Zajtrk. Prvi dopoldanski sprehod po
pravljični deželi. Namestitev v hotelu in opoldanski počitek. Popoldne se po pravljični deželi
temeljito sprehodimo – povzpnemo se na naravno trdnjavo Učisar, sprehodimo se po dolini
Ljubezni vse do sumljivih stožcev. Za konec dneva obiščemo izdelovalnico preprog in
keramike. Namestitev, večerja in nočitev. (H*, ZV)

3. dan KAPADOKIJA. Zajtrk. Uživamo v čudoviti pravljični deželi. Kot palčki pohajkujemo
med neverjetnimi oblikami “kamelje” doline in se sprehajamo pod “gobjimi” dežniki doline
Pašabar. Obiščemo v skalo vklesane cerkve in samostane zgodnjega krščanstva,
postanemo v vasicah, kjer se je ustavil čas … Igrive sence v zlatorumeni svetlobi
zahajajočega sonca, pastelne barve vulkanskega tufa! Večerja. Za doplačilo nas po večerji
čaka doživetje – turški večer s trebušno plesalko in folklornim programom. (H*, ZV)
4. dan KAPADOKIJA – PODZEMNO MESTO – IHLARA – SULTANHAN – KONYA.
Zajtrk. Vstopimo v podzemno mesto in v njem zaživimo s “Kapadokci” tistega časa … Pot do
doline Angelov nas zasanja v čudovite prizore tradicionalne Anatolije, sprehod po njej pa je
čudovito doživetje. Čas za tradicionalno kosilo v kanjonu. Na vožnji po stari karavanski poti
se vživimo v življenje karavanarjev na starodavni poti svile in začimb. Obiščemo karavanski
dvorec Sultanhan. V seldžuški Konyi obiščemo mavzolej mistika in ustanovitelja plešočih
dervišev Rumija Mevlane. Namestitev, večerja in nočitev. (H, ZV)
5. dan KONYA – ANTALYA – OLYMPOS. Zajtrk. Vožnja preko gorovja Taurus na
Sredozemlje. Prihod na obalo in skok v toplo morje. Siesta na vožnji do Antalye. Sprehod po
starem mestnem jedru. Vožnja do Olymposa, kjer se namestimo v domiselnem popotniškem
središču – v Kadirjevih hiškah. Dovolj je zabave in pravega potovalnega vzdušja. Večerja in
nočitev v preprostih klimatiziranih dvoposteljnih bungalovih. (P*, ZV)
6. dan OLYMPOS – nagajive počitnice. Zajtrk. Prost dan v obmorskem raju lahko
zapolnimo s počitkom ali z mnogimi dejavnostmi. Najbolj priljubljeno je poležavanje na
enkratni prodnati plaži ob izlivu rečice … Tu je tudi raziskovanje antičnega gusarskega
gnezda Olympos – morda najdete skriti zaklad!? Na voljo pa je tudi veliko športnih aktivnosti
kot je plezanje, dviganje pivskih steklenic in drugo. Večerja. Za doplačilo se odpeljemo na
romantičen izlet do večnih ognjev Himere. Nočitev. (P*, ZV)
7. dan OLYMPOS – izlet z ladjico do POTOPLJENEGA MESTA – KAŠ. Zajtrk. Vožnja
na skrajni južni rt polotoka Teke. Vkrcamo se na ladjico in si privoščimo 2-dnevni izlet po
najlepših kotičkih turškega Sredozemlja, ki je poln postankov za sončenje, kopanje in
sproščeno uživanje. Kosilo. Popeljemo se tudi do potopljenega mesta Kekova. Kako je to
mogoče? Postanemo v šarmantni vasici Simena s tisočletnimi oljkami in likijskimi sarkofagi.
Popoldne sledi enourna vožnja do šarmantnega Kaša. Namestitev v hotelu in prost večer v
čudovitem vzdušju. (H, ZK)
8. dan KAŠ – SAKLIKENT – PAMUKKALE. Zajtrk. Vožnja do neverjetne soteske
Saklikent. Sledi “livingstonsko” raziskovanje soteske – nepozabno doživetje! Vožnja čez
gorovje Taurus do Pamukkal. Postanki na poti. V Pamukkalah si privoščimo sproščeno
prosto popoldne; sprehodimo se skozi največjo nekropolo na anatolskih tleh, obiščemo staro
antično mesto Hierapolis z odlično ohranjenim teatrom, naužijemo se pogledov na naravno
čudo (bele ponvice iz sige) in se (z nekaj improvizacije) v njih tudi okopamo. Sončni zahod,
namestitev v hotel. Večerja in nočitev. (H, ZV)

9. dan PAMUKKALE – PRIENE – DIDIM – EFEZ – KUŠADASI . Zajtrk. Nagajive počitnice
so pri kraju. Zgodnja vožnja po rodovitni dolini reke Meander do antične Jonije. Priene veljajo
za najlepše ohranjeno grško mesto v Anatoliji. Ogled Prien je doživetje tako za ljubitelje
narave, kot tudi ljubitelje antike in zgodovine! Vožnja do bližnjega Didima, kjer obiščemo
kolosalne ostanke Apolonovega oraklja. Vožnja v Seldžuk in ogled Efeza, kjer zaživimo med
marmorjem nekdaj veličastne anatolske prestolnice. Presenečenje. Vožnja do Kušadasija.
Večerja in nočitev. (H, ZV)
10. dan KUŠADASI – PERGAMON – ASKLEPIJ – AYVALIK – ASSOS . Zajtrk. Vožnja
skozi severno Jonijo mimo Izmirja na poti do Bergame. Obiščemo še en antični višek –
Atalovo akropolo Pergamon! Čudovit pogled, enkratna lokacija, prava zgodba! A nekatere
morda še bolj navduši Galenov Asklepij, eno prvih antičnih zdravilišč … Vožnja ob
Edremitskem zalivu do šarmantnega Ayvalika in prosto za kosilo. Pot nadaljujemo proti
Assosu, kjer nas morda bolj očara sama vasica Behramkalle, gotovo pa je pogled iz
Ateninega templja na Lezbos vreden vzpona! Vožnja do hotela, večerja, nočitev. (H*, ZV)
11. dan ASSOS – TROJA – BURSA – ISTANBUL. Zajtrk. Vožnja po rodovitni deželi
trojanski do Troje, kjer zaživijo Homerjeve zgodbe, na katerih temelji naša civilizacija. Ogled
najbolj slavnega antičnega mesta in slikanje s trojanskim konjem! Pot nadaljujemo po
rodovitnih dolinah ob Marmornem morju, nekje na poti poiščemo kosilo. Vozimo se proti
zeleni Bursi, ki je bila prva osmanska prestolnica. V zelenem mestu obiščemo Zeleno mošejo
in mavzolej. Bursa pa je tudi mesto svile in gotovo nas navduši sprehod po svilenem bazarju
v srednjeveškem osmanskem hanu. Še čas za zadnjo turško večerjo – morda vam vodnik
prišepne mestno specialiteto – in večerna vožnja v Carigrad. Pozen prihod. Namestitev.
Nočitev. (H, Z)
12. dan ISTANBUL – po želji z ladjico po Bosporju – LJUBLJANA. Zajtrk. Prosto
dopoldne za lastno raziskovanje ali. Po želji (za doplačilo) se sprehodimo v pristanišče in si
privoščimo izlet z ladjico po Bosporju, ki nas popelje po ožini med dvema kontinentoma, pod
obema visečima mostovoma, ki povezujeta Evropo in Azijo. Dovolj bo časa za raziskovanje
Egipčanske in pokrite tržnice ter dogajanja ob njej. Po želji in v skladu s časom se
sprehodimo do čudovite mošeje Sulejmanije, ki jo je gradil veliki Sinan (vzhodnjaški
Michelangelo), slovi pa po arhitekturni eleganci par excellence. Ob njej pa sta mavzoleja
Sulejmana in njegove žene. Vožnja na letališče in polet proti domu. (Z, letalo)
Cenovni podatki:
Cena potovanja
Razpisni program
Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 30 - 39 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 20 - 29 oseb

Redna cena
999 EUR

Aktualna cena
999 EUR

60,00 EUR
90,00 EUR

Doplačila po želji
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Doplačilo za enoposteljno sobo
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Doplačilo za transfer Ljubljana AP - Brnik (12. dan)
Zdr. zav. Mondial, do 15 dni, svet, posamično, osnovno kritje - S*
Popusti
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču

35,00 EUR
135,00 EUR
4,56 %
12,00 EUR
19,78 EUR

20,00 %
3,50 %
10,00 %

Cena (najmanj 40 udeležencev) vključuje: letalski prevoz Ljubljana-Carigrad-Gradec,
letališke in varnostne pristojbine (125 EUR), prevoz Gradec-Ljubljana, namestitve in obroke
po spodnjem opisu*, izlet z ladjico do potopljenega mesta Kekova, slovenskega in po potrebi
lokalnega vodnika, stroške priprave in organizacije potovanja.
Vstopnine v ceno niso vključene in znašajo okoli 65 EUR. Potnik jih poravna na kraju samem.
*NOČITVE in PREHRANA: 8 nočitev v hotelih 3-4* s polpenzionom (v Carigradu samo z
zajtrkom), 2 nočitvi v posebnih vzdušjih (v Kadirjevih hiškah v Olymposu) v preprostih
klimatiziranih bungalovih s TWC in s polpenzionom.
Doplačila po želji na kraju samem (na osebo): – Kapadokija: turški večer s trebušnim
plesom v Kapadokiji 25 EUR; vključuje program, prigrizek in pijačo,– Olympos: izlet k
večnim ognjem Himere 10 EUR,– Istanbul: izlet z ladjico po Bosporju 20 EUR.
VIZE: Slovenci vize ne potrebujemo, rabimo pa vsaj 6 mesecev veljaven potni list.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.
VIZE: Vizum za slovenske državljane ni potreben, potrebujemo pa vsaj 6 mesecev veljaven
potni list.
ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni.
VREME: Turčija je velika dežela in jo zato lahko razdelimo na več različnih podnebnih
predelov. Uradno jih je kar sedem, a lahko povzamemo skupne značilnosti večjega dela
turške obale in notranjosti. Za obalo so značilne milejše zime in vroča poletja. Notranjost
Turčije pa ima značilne ekstremno mrzle zime in vroča, suha poletja. Bolj, ko potujete proti
vzhodu Turčije, večji so ti vremenski ekstremi.
1. Obala zahodne in južne Turčije (Istanbul, Kušadasi, Antalya) ima tipično sredozemsko

podnebje z milimi zimami in vročimi poletji. Dnevne temperature spomladi in jeseni se
dvignejo do prbl. 25°C, poletne vse do 35°C ali še kakšno stopinjo več. Idealen potovalni
čas je med marcem in novembrom, ko je tudi najmanj padavin.
2. Notranjost zahodne Turčije (Ankara, Kapadokija, Taškent) je višinska planota z višino
vse do 1500 m. Za to območje so značilni temperaturni ekstremi, tudi med samim dnevom in
nočjo. Pomladanske in jesenske dnevne temperature se dvignejo največ do 20°C, poletne
tudi do 30°C, lahko tudi več. Nočne temperature so pogosto tudi 15°C ali več nižje od
dnevnih. Padavin ni veliko skozi celo leto, poleti jih je še manj. Idealen potovalni čas je med
marcem in novembrom.
3. Vzhodna Turčija (Van, Dogubeyazit, Kars) je višinska planota z višinami od 1300 vse do
2000 m in več. Značilne so izjemno mrzle zime in topla, včasih celo vroča poletja. Poletja
imajo dnevne temperature vse do 28°C, nočne so lahko več kot 15°C nižje. Poletni čas, od
junija do septembra, je idealen čas za potovanje po vzhodni Turčiji, ko padavin skoraj ni.
4. Obala Črnega morja (Trabzon, Rize, Sumela) je najbolj »mokro« območje v celotni Turčiji
in je zanj značilno subtropsko podnebje. Zime so mile, a deževne, poletja so topla in z manj
padavinami. Poletne dnevne temperature se gibljejo med 22 in 30°C. Veliko je vlage. Idealen
potovalni čas je med junijem in septembrom, ko je najmanj padavin.
5. Jugovzhodna Turčija (Gaziantep, Šanliurfa, Hasankeyf) ima značilno pol puščavsko
podnebje, kar pomeni lahko tudi zelo mrzle zime, vroča in suha poletja, velike temperaturne
ekstreme. Poletne dnevne temperature se gibljejo med 25 in 35°C, lahko tudi do 40°C.
Padavin je zelo malo.
Več informacij na http://www.wunderground.com/.
HRANA IN PIJAČA: Turška kuhinja slovi kot ena pestrejših in boljših na svetu. Potovanje po
Turčiji je torej tudi lepa kulinarična izkušnja. Vsak dan boste lahko poizkusili kakšno turško
specialiteto, ki se spreminjajo od regije do regije. Tukaj niso le svetovno znani kebabi vseh
mogočih vrst, ampak tudi množica slastnih zelenjavnih in ostalih mesnih ter ribjih jedi, širok
izbor slaščic in zanimivih pijač. Med pijačami je gotovo najbolj priljubljen jogurtov napitek
ajran, ki olajša tudi potovanje v vročih mesecih in nepogrešljiv, vedno prisoten turški čaj.
Dovolj je tudi svežega sadja in sadnih sokov.
Turška hrana je zelo varna in na potovanju se vedno prehranjujemo v preverjenih lokalnih ali
včasih bolj turističnih restavracijah. Priporočamo vam pitje zgolj ustekleničene vode.
Za vse ostale podatke vam bo na voljo vaš vodnik.
VARNOST: Turčija je varna dežela. Ljudje so prijazni in odprti. Kljub pretežno prijaznim in
poštenim ljudem pa se v gneči tržnic in turističnih krajev vedno gibljejo tudi žeparji, ki jim diši

vaša lastnina. Priporočamo vam, da ste skozi ves čas potovanja pozorni na osebno lastnino
in da ne nosite na potovanje dragocenosti ali drugih vrednejših predmetov!
Agencija Oskar ne odgovarja za morebitno izgubo vaše osebne lastnine. Za vse ostale
podatke pa vam bo na voljo vaš vodnik.
OBLEKA: Turčija je muslimanska dežela. Predlagamo, da vaša garderoba vključuje obleko,
ki zakriva ramena, dekolte in kolena (dolgi kratki rokavi, »capri« polkratke hlače, zračna
krila…). Pripravite se na poletno vreme, nekaj tople obleke pa nikoli ne škodi, še posebej na
potovanju po Vzhodni Turčiji. Dobro se pripravite za zaščito pred soncem (glava, vrat).
Priporočamo vam odprte čevlje (močnejše sandale z dobrim podplatom) za pretežni del
potovanja in udobne zaprte čevlje za morebitne daljše pohode. Ne pozabite na kopalke in
brisačo!
LOKALNA VALUTA: Turška lira; 1 TL (=100 kurušev)
KREDITNE KARTICE, BANKOMATI: S kreditnimi karticami lahko plačujete v trgovinah.
Denar lahko dvignete tudi na bankomatih z različnimi provizijami (VISA, MASTERCARD,
nekje MAESTRO). Včasih dvigovanje na bankomatih ne deluje, zato vam priporočamo
manjši znesek gotovine za vsak slučaj!
PLANIRANI STROŠKI: Za tekočo potrošnjo (hrana, pijača, manjši nakupi) se predvideva
poraba od 15 do 20 EUR na dan. V gornji znesek niso vštete priporočljive napitnine in
doplačila.
KOMUNIKACIJA, TELEFON, INTERNET: Klicna številka iz Turčije v Slovenijo je 00 386 +
območna št. (brez 0) + klicana številka. Klicna številka iz Slovenije v Turčijo je 00 90 +
območna št. (brez 0) + klicana številka. Telefoni in internet so na voljo povsod, mobiteli
delujejo.
ELEKTRIČNA NAPETOST: Napetost 220 V in uporabljajo povsem enake vtičnice, kot jih
uporabljamo mi.

SPLOŠNI PODATKI O DEŽELI
Velikost: 783 562 km2
Prebivalstvo: slabih 80 milijonov
Glavno mesto: Ankara

Jezik: turški
Vera: islamska 99,8% (večinoma suniti), ostala verstva (večinoma krščanstvo in judovstvo)
0,2%
Ureditev: republikanska parlamentarna demokracija, 81 provinc, predsednik države:
Abdullah Gul
Lokalni čas: GMT +2
Priporočamo: knjige, zemljevidi, vodiči …
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 15
PRIPRAVA POTOVANJA: 24.09.2018
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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