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

21.09.2022 do 02.10.2022
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 – ISTANBUL – BURSA. . Polet iz ljubljanskega ali bližnjega letališča
(v tem primeru prevoz iz Ljubljane do letališča) v Istanbul. Vkrcamo se na avtobus in že čez
Bospor drvimo v Azijo in ob Marmornem morju preko Izmita v pravo Turčijo. Prihod v Burso –
zeleno mesto svile in prvo osmansko prestolnico. Sprehod po pravem turškem vzdušju
Burse, po tržnicah in veličastnih ostankih preteklosti. Prva turška hrana. Namestitev. Prost
večer v turškem vzdušju. Nočitev. (letalo, H)
2. dan BURSA – EFEZ – KUŠADASI. . Zajtrk. V svilenem zelenem mestu obiščemo Zeleno
mošejo in mavzolej ter Veličastno mošejo, dovolj pa bo prostega časa na svileni tržnici v
srednjeveškem hanu. Vožnja čez notranjost Male Azije mimo Izmirja do Efeza. Efez je višek
antike – občudujoče zaživimo med marmorjem nekdaj veličastne anatolske prestolnice.
Obiščemo kraj templja boginje Artemide. Na poti do Kušadasija morda še presenečenje.
Namestitev, večerja in prost večer. Nočitev. (H*, ZV)

3. dan KUŠADASI – PRIENE – DIDIM – PAMUKKALE. . Zajtrk. Vožnja do antičnih Prien,
ki visoko nad reko Meander veljajo za najlepše ohranjeno grško mesto v Anatoliji. Ogled
Prien je doživetje tako za ljubitelje narave kot tudi za ljubitelje antike in zgodovine. Vožnja
mimo antičnega Mileta (zgodba!) 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 in nočitev. (H, ZV)
4. dan PAMUKKALE – SAKLIKENT – OLUDENIZ – FETHIYE. . Zajtrk. Po čudoviti cesti
se čez gorovje Taurus spustimo v turško Sredozemlje, v antično Likijo. Sledi doživeto
raziskovanje »vintgarja« brez neba. Vrhunsko doživetje! Sledi prosto za kosilo na platojih
nad reko. Vožnja do najlepše turške plaže Oludeniz in uživanje v enkratnem okolju.
Namestitev. Večerja in nočitev. (H, ZV)
5. dan FETHIYE – XANTHOS - PATARA - KAŠ. . Zgodnji zajtrk. Vožnja do vasice duhov
in čudovit 2-urni sprehod do plaže Oludeniz,po borovem gozdu, s čudovitimi pogledi. Pot
nadaljujemo z ogledom antičnega Xanthosa, prestolnice nekdanje Likije. Okopamo se na
zlati plaži Patare. Potem pa se po vijugavi cesti odpeljemo v Kaš, si privoščimo pozno kosilo
v odlični restavraciji in raziščemo mesto. Po namestitvi v hotelu si privoščimo prost večer v
čudovitem vzdušju. (H, ZV)
6. dan KAŠ – izlet z ladjico – OLIMPOS. . Zajtrk. Vožnja do izhodišča in celodnevni izlet z
ladjico do potopljenega mesta Kekove. Na ladjici bo čas za sončenje in kopanje, kosilo in
uživanje. Po kosilu se sprehodimo po najlepši turški vasici brez avtomobilov, obiščemo
tisočletne oljke in likijske sarkofage, in se povzpnemo na trdnjavo z božanskim pogledom.
Počitek na vožnji v Olimpos. Namestimo se v Kadirjevih hiškah na drevesu. Večerja in
nočitev v preprostih klimatiziranih dvoposteljnih bungalovih. Zabavni večer in morda lokalni
disko? (P*, ZKV)
7. dan OLIMPOS – nagajive počitnice. . Zajtrk. Prost dan v obmorskem raju. Zjutraj se
skupaj odpravimo na raziskovanje antičnega gusarskega gnezda Olimpos – morda najdete
skriti zaklad!? Odkrijemo vodne izvire in grobnice, teater in grad in odplavamo do genoveške
utrdbe. Prost dan na eni najlepših prodnatih plaž. Po želji se lahko sprehodite po likijski poti,
voljo je veliko športnih aktivnosti – plezanje, dviganje pivskih steklenic in drugo. Večerja. Za
doplačilo se odpeljemo na romantičen izlet do večnih ognjev Himere. Nočitev. (P*, ZV)
8. dan OLIMPOS – BEJŠEHIR – KONYA. . Zajtrk. Zgodnji odhod in vožnja vzdolž enega
največjih kompleksov počitniškega turizma. Zavihtimo se preko gorovja Taurus in vstopimo v
drug svet, svet visoke anatolske planote, tradicije in prave Turčije. V Bejšehirju obiščemo
čudovito mošejo iz cedrovine in spoznamo tradicionalno anatolsko mestece. V seldžuški
Konyi obiščemo mavzolej velikega 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)
9. 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)
10. dan KAPADOKIJA. . Po želji jutranja vožnja z balonom nad pravljično deželo. 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)
11. 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)
12. dan ISTANBUL – LJUBLJANA. . Zajtrk. Dopoldne zaživimo s slavno preteklostjo
1.600-letne prestolnice dveh cesarstev. Sprehodimo se po antičnem hipodromu, obiščemo
Modro mošejo ter cerkev Svete modrosti (Hagia Sofia). Po želji si privoščimo izlet z ladjico
po Bosporju (doplačilo). Prosto na istanbulskih tržnicah do odhoda. Sem še pridemo. Vožnja
na letališče. Polet proti Ljubljani ali bližnjemu letališču (v tem primeru še vožnja do Ljubljane).
(Z, letalo)
Cenovni podatki:
Cena potovanja
Razpisni program
Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 15 - 29 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 30 - 39 oseb

Redna cena
1152 EUR

Aktualna cena
1152 EUR

120,00 EUR
75,00 EUR

Doplačila po želji
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Doplačilo za enoposteljno sobo
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **
Zdr. zav. Vzajemna Tujina do 15 dni kritje S - posamično
Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču

40,00 EUR
210,00 EUR
4,56 %
23,12 EUR

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

Cena (najmanj 40 udeležencev) vključuje: letalski prevoz, letališke in varnostne
pristojbine (140 EUR), prevoz do odhodnega/iz prihodnega letališča do Ljubljane, če to ni
letališče Ljubljana, namestitve in obroke po spodnjem opisu*, dvodnevni izlet z ladjico do
potopljenega mesta Kekova, slovenskega in lokalnega vodnika, stroške priprave in
organizacije potovanja. Vstopnine v ceno niso vključene in znašajo okoli 45 EUR. Potnik jih
poravna na kraju samem.
*NOČITVE in PREHRANA: 9 nočitev v hotelih 3-4* s polpenzionom (v Istanbulu in Bursi
samo z zajtrkom), 2 nočitvi v Kadirjevih hiškah v preprostih klimatiziranih bungalovih z
lastnim TWC in polpenzionom.
Doplačila po želji na kraju samem(na osebo): – Kapadokija: turški večer s trebušnim
plesom v Kapadokiji 30 EUR; vključuje program, prigrizek in pijačo,– Kapadokija: jutranji
izlet z balonom nad pravljično Kapadokijo 150-160 EUR*,– Olimpos: izlet k večnim ognjem
Himere 10 EUR,– Istanbul: izlet z ladjico po Bosporju 25 EUR.
* cena je informativne narave in se lahko spremeni, za točne nformacije povprašajte vodnika
na licu mesta
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: 09.12.2020
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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