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

06.07.2019 do 17.07.2019
3 - Oskarjevo doživeto potovanje
Dinamično, vsebinsko pestro in široko potovanje vas zasanja v turška vzdušja, ki smo
jih zbrali posebej za vas. Veliko doživetij, aktivne obmorske počitnice, romantike v izobilju,
umirjeno zabavo in razvedrilo najdete povsod. Nepozaben odklop!
V zgodbo vstopimo v tradicionalni Bursi. Na Egejski obali uživamo v bogati zgodovini, v
arheoloških mestih v kombinaciji z veličastno naravo srednjega Egeja. V Pamukkalah
doživimo naravno čudo belih ponvic iz sige. Potem se spustimo na turško Sredozemlje in si
privoščimo čudovit aktiven in doživet spektakel obmorskih počitnic. Presežno!
Najlepše pa nas čaka na odmaknjeni veličastni anatolski planoti, kjer v sveti Konyi,
dolini Angelov in v pravljični Kapadokiji začutimo turško bit v neverjetni kombinaciji z naravo
in zgodovino. Na kapadokijskih sprehodih po mesečevi pokrajini in vživljanju v nekdanje
Kapadokce doživljamo najgloblje potovalne trenutke.
Zaključimo v Istanbulu, ki je turški “alfa in omega”. Tu se vse začne in tudi konča. Še
pridemo, saj smo komaj okusili eno najlepših dežel pod soncem.
1. dan LJUBLJANA – ISTANBUL – KAPADOKIJA. Zbor potnikov in polet ob 09.05 z
ljubljanskega letališča proti Istanbulu in po nekajurnem postanku dalje proti Kapadokiji.
Vožnja do hotela in prve konture pravljične dežele. Večerja. Zvečer skupaj raziskujemo
„turški Pariz“. Nočitev. (letalo, H*, V)
2. in 3. dan KAPADOKIJA. Zajtrk. Dva dneva uživamo v čudovitih sprehodih po 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, vstopimo v svet turških preprog in keramike, 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 še odlično 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 so 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. 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.
Večerja na ladjici in presežna romantika v objemu mlečne ceste. Najlepšo noč potovanja
prespimo na ladjici, na palubi, na podlogah. (O, ZKV)
8. dan KEKOVA – KAŠ – SAKLIKENT – FETHIYE. Zajtrk. Prosto dopoldne na ladjici
izkoristimo za kopanje, sončenje in obmorske užitke. Okoli poldneva se izkrcamo in
odpeljemo do šarmantnega Kaša (postanek) in dalje do neverjetne soteske Saklikent. Sledi
“livingstonsko” raziskovanje soteske – nepozabno doživetje! Vožnja v Fethiye. Namestitev v
hotelu. Večerja in prosto v turističnem vrvežu prijetnega mesta. (H, ZV)
9. dan FETHIYE – GOROVJE TAURUS – PAMUKKALE . Zajtrk. 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 in po želji obiščemo tudi Martrium sv.
Filipa, nekoč kraj čudežnih ozdravitev. 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)

10. 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)
11. dan KUŠADASI – BURSA. Zajtrk. Zgodnji odhod. Mimo Izmirja na poti postanemo
v tradicionalnem Salihliju in si na poti v zeleno Burso privoščimo ayran v Susurluku. Svilena
Bursa je bila prva osmanska prestolnica. Obiščemo Zeleno mošejo in mavzolej, svileno
tržnico v srednjeveškem hanu in Veličastno mošejo. Prosto za raziskovanje mestne tržnice in
ugodne nakupe ter prost večer v tradicionalnem utripu turškega mesta. Namestitev. Nočitev.
(H, Z)
12. dan BURSA – ISTANBUL – LJUBLJANA. Zajtrk. Zgodnji odhod. Vožnja v Istanbul.
Prosto dopoldne za lastno raziskovanje. Po želji si privoščimo ogled mestnih znamenitosti.
Vožnja na letališče in polet proti domu. (Z, letalo)
Cenovni podatki:
Cena potovanja
Razpisni program

Redna cena
1077 EUR

Aktualna cena
1077 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 15 - 19 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 30 - 39 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 20 - 29 oseb

120,00 EUR
60,00 EUR
90,00 EUR

Doplačila po želji
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Doplačilo za enoposteljno sobo
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Zdr. zav. Mondial, do 15 dni, svet, posamično, osnovno kritje - S*

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

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

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

Cena (najmanj 40 udeležencev) vključuje: letalski prevoz na realciji Ljubljana-IstanbulLjubljana, letališke in varnostne pristojbine (158 EUR), 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 50 EUR. Potnik jih poravna na kraju samem.
*NOČITVE in PREHRANA: 8 nočitev v hotelih 3-4* s polpenzionom (v Istanbulu samo z
zajtrkom), 2 nočitvi v posebnih vzdušjih (Kadirjevih hiškah v Olymposu) v preprostih
klimatiziranih bungalovih s TWC in s polpenzionom, *1 nočitev na ladjici (paluba, podloga,
odeja) s kosilom, večerjo in zajtrkom. Doplačilo za enoposteljno sobo velja za 9 nočitev (na
ladjici spimo na palubi).
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.
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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