Klasična Turčija, 9 dni
Hoteli 3-4*, polpenzion
– odpočijte si ob čudesih Pamukkal & Kapadokije
– barantajte na bazarju v Bursi & Carigradu
– zaživite z antiko v Efezu, Pergamonu in Troji

26.10.2019 do 03.11.2019
2 - Oskarjevo turistično potovanje
Moderna prestolnica Ankara in zgodba o Ataturku, čudoviti sprehodi v pravljični deželi
Kapadokcev, sveto mesto Konya in samostan plešočih dervišev mistika Mevlane, območje
jezer in bele ponvice v Pamukkalah, čudovita antika na egejski obali s presežnim Efezom,
veličastnim Didimom in šarmantnimi Prienami na čelu, orlovo gnezdo Pergamon in Galenovo
zdravilišče Asklepij, za konec še dežela Trojanska z Assosom in Trojo, svilena zelena Bursa
in njen turški navdih prve osmanske prestolnice … Pika na i je Carigrad in največje
znamenitosti 1.600-letne prestolnice dveh cesarstev.
To so le znamenitosti, ki jih na potovanju obiščete in jih v zgodbah naših vodnikov tudi
doživite; le delček tistega, kar vam potovanje omogoča! Kajti Turčija je najbolj veličastna v
tradicionalnih krajih in ljudeh v bolj odmaknjenih mestecih in na podeželju. Drobni postanki v
vasicah in majhnih mestecih, enkratni sprehodi po izbranih kotičkih dežele ter pristen stik z
domačini in deželo, njeno izjemno kulinariko in gostoljubjem …
Bivali boste v udobnih namestitvah, potovalni načrt je sproščen, čeprav so dnevi
polni doživetij, zanimivosti in zgodb. Vožnja je enakomerno razporejena v okvirnih 4 – 6 ur
dnevno, le 8. dne zvečer potegnemo do Carigrada, a pot tudi tu hitro mine. Večina voženj je
panoramskih, zapolnimo jih z zanimivimi predavanji o deželi in njeni preteklosti.
Prepustite se poznavalcem turške dežele, ki vas z občutkom spletejo z gostujočo
deželo.
1. dan LJUBLJANA – ISTANBUL – BURSA. Zgodnji jutranji zbor v Ljubljani in vožnja do
Benetk. Direktni polet 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). Sledi
vožnja v Burso, na kateri se seznanimo z vsemi vidiki Turčije od nekdaj do danes. Pozen
prihod. Nočitev. (letalo, H)

2. dan BURSA – HELESPONT – TROJA – BEHRAMKALE – ASSOS. Zajtrk. V svilenem
zelenem mestu obiščemo Zeleno mošejo in mavzolej ter Veličastno mošejo, dovolj pa bo
časa za prosto na svileni tržnici v srednjeveškem hanu. Vožnja proti slavni ožini Helespont,
danes Dardanele. Prevzamejo nas zgodbe in zgodovina. Pot nadaljujemo po Trojanski deželi
do najbolj slavnega arheološkega nahajališča – Troje. Od mesta ni ostalo veliko, prevzame
pa nas zgodba in pokrajina, kjer se je zgodila. 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)
3. dan ASSOS – AYVALIK – EFEZ – KUŠADASI. Zajtrk. Vožnja ob Edremitskem zalivu
do šarmantnega Ayvalika, kjer si v tradicionalnem obmorskem mestecu prvioščimo prosti
čas za raziskovanje. Vožnja mimo modernega Izmirja do Efeza. Efez je višek antike,
občudujoče zaživimo med marmorjem nekdaj veličastne anatolske prestolnice. Obiščemo
kraj templja boginji Artemidi. Na poti do Kušadasija še presenečenje. Po prihodu se
namestimo. Večerja in nočitev. (H*, ZV)
4. dan KUŠADASI – PRIENE – DIDIM – PAMUKKALE. Zajtrk. Vožnja po rodovitni dolini
reke Meander do antične Prien, ki veljajo za najlepše ohranjeno grško mesto v Anatoliji.
Ogled Prien je doživetje tako za ljubitelje narave, kot tudi ljubitelje antike in zgodovine.
Posebej nas navduši zgodba reke Meander. Vožnja do bližnjega Didima, kjer obiščemo
kolosalne ostanke Apolonovega oraklja, ene najbolj veličastnih zgradb antičnega časa. Po
prostem času za kosilo po rodovitni dolini reke Meander potujemo do Pamukkal. Popoldne
se naužijemo pogledov na naravno čudo – bele ponvice iz sige. Po želji lahko obiščemo lepo
obnovljen teater ali se okopamo v Kleopatrinem bazenu s šampanjsko vodo. Vožnja v hotel.
Namestitev. Večerja. Nočitev. (H*, ZV)
5. dan PAMUKKALE – EGIRDIR – BEJŠEHIR – KONYA. Zajtrk. Danes nas pot vodi na
visoko anatolsko planoto v bolj odmaknjen, tradicionalen in pravi turški svet. V Egirdirju se
sprehodimo po »otočku« ter začutimo tradicionalno turško mestece. V Beyšehirju Beyšehirju
obiščemo eno lepših starih mošej v Anatoliji ter se sprehodimo po starem mestu. Čez visok
prelaz vstopimo v Konyo, sveto mesto plešočih dervišev. V seldžuški Konyi obiščemo
mavzolej žal že pokojnega mistika, sufija in ustanovitelja plešočih dervišev Rumija Mevlane.
Privoščimo si prost čas na tradicionalni tržnici, saj je Konya eno lepših turških tradicionalnih
mest. Večerja. Ste za čaj in vodno pipo? Nočitev. (H*, ZV)
6. dan KONYA – DOLINA ANGELOV – PODZEMNO MESTO – KAPADOKIJA. Zajtrk.
Vožnja do karavanskega dvorca Sultanhan, kjer se vživimo v življenje karavanarjev na
starodavni poti svile in začimb. Ob vstopu v pravljično Kapadokijo obiščemo čudovit
samostan in cerkev, ter v tuf vklesana meniška bivališča. Sprehod po Dolini Angelov je
svojevrstno doživetje. Na poti v ožjo Kapadokijo obiščemo podzemno mesto Derinkuyu in
podoživimo življenje v podzemnem labirintu. Na poti v hotel obiščemo keramično delavnico
ter spoznamo tradicionalno obrt. Prihod v hotel. Večerja in nočitev. (H*, ZV)

7. dan KAPADOKIJA. Zajtrk. Cel dan uživamo v čudovitih konturah pravljične Kapadokije.
Sprehodimo se po Kamelji dolini in na razgledno točko nad pravljično vasico Goreme.
Obiščemo tkalnico preprog in spoznamo tradicionalno obrt. Vzpnemo se na najvišji vrh
Učhisar, s katerega vidimo deželo kot na dlani. Raziščemo dolino dimnikov Pašabar ter
samostan Simona Stilita. Sprehodimo se po šarmantni vasici Čavušin in obiščemo hišo
starodavnega Kapadokca. Večerja. Za doplačilo nas po večerji čaka še odlično doživetje –
turški večer s trebušno plesalko in folklornim programom. (H*, ZV)
8. dan KAPADOKIJA – SLANO JEZERO – ANKARA – ISTANBUL. Zajtrk. Zgodnji
odhod. Vožnja po čudoviti višinski Anatoliji proti Slanem jezeru, po katerem se lahko tudi
sprehodimo. V Ankari obiščemo Ataturkov mavzolej in enega najlepših »evropskih« muzejev,
Muzej anatolskih civilizacij, v katerem so zbrani eksponati anatolskih predgrških ljudstev.
Potem se po višinski Anatoliji vozimo proti Istanbulu. Pozen prihod. Namestitev in nočitev.
(H, Z)
9. dan ISTANBUL – LJUBLJANA. Zajtrk. Prosto do odhoda na letališče. Polet proti
Benetkam. Sledi še vožnja v Ljubljano. (Z, letalo)
Cenovni podatki:
Cena potovanja
Razpisni program

Redna cena
999 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 30 - 39 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 20 - 29 oseb
Doplačila po želji
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Doplačilo za enoposteljno sobo
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Zdr. zav. Mondial, do 11 dni, svet, posamično, osnovno kritje - S*
Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču

Aktualna cena
999 EUR

40,00 EUR
90,00 EUR

4,56 %
120,00 EUR
35,00 EUR
18,61 EUR

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

Cena (najmanj 40 udeležencev) vključuje: povratni prevoz iz Ljubljane do letališča,
letalski prevoz Benetke-Istanbul-Benetke, letališke in varnostne pristojbine (131 EUR), 8
nočitev v hotelih 3-4* s polpenzionom (v Bursi in v Istanbulu le nočitev z zajtrkom),
slovenskega in lokalnega vodnika (vodenje v slovenskem jeziku), stroške priprave in
organizacije potovanj.

Vstopnine v ceno niso vključene in znašajo okoli 55 EUR. Potnik jih poravna na kraju
samem.
Doplačila po želji na kraju samem (na osebo): – Kapadokija: turški večer s trebušnim
plesom v Kapadokiji 25 EUR; vključuje program, prigrizek in pijačo.
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: 29.05.2019
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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