Vzhodnoturški trojček, 10 dni
Hoteli 3-4*, razno
– sončni zahod na Nemrutu, veličastni Hasankeyf, svetopisemski Harran …
– idila jezera Van, armenska prestolnica Ani, mogočni Ararat
– samostan Sumela, vrtoglavo gorovje Kačkar in gruzijski Išhan

24.06.2022 do 03.07.2022
3 - Oskarjevo doživeto potovanje
Če bi združili potovanje po Škotski, Tibetu in osrednji Aziji, bi našli le delček
raznolikosti, ki jo v sebi združuje mehka Vzhodna Turčija. Dežela “v vratih narodov” je na
prehodu mnogih kultur in civilizacij; od gruzijske in armenske, preko iranske in kurdske, do
arabske in osrednjeazijske … V talilnem loncu vzhodne Turčije uživamo gostoljubnost
zanimivih ljudstev, od Lazov in Kurdov, do Alevijev in Arabcev in seveda naših gostiteljev
Turkov
Rodovitni polmesec (JV Turčija) nas popelje po izjemni deželi gornje Mezopotamije, med
Evfratom in Tigrisom ter med Armenskimi gorami in Arabsko puščavo, ki je polna zanimivosti
od začetka naše civilizacije pa vse do danes; navduši nas raznolika narava in civilizacijska
drugačnost današnjega življenja. Tu je sveta Šanliurfa in Nemrut, tu je svetopisemski Harran
in pravljični Mardin, karavanski Hasankeyf in najstarejše svetišče na svetu Gobeklitebe.
Uščipnemo se – je to sploh mogoče?
V Vratih narodov (Vzhodna Turčija) nas vodi po veličastni višinski deželi, kjer sta glavni
doživetji spreminjajoča narava in značilna drugačnost njenih prebivalcev. Tu se je nekoč
ustavil čas … V to okolje so umeščeni izjemni spomeniki preteklosti. Tu je dolina jezera Van
kot prizorišče urartske civilizacije; pa vznožje Ararata s tradicionalnimi vasicami in Noetovo
barko ter presunljive osrednjeazijske stepe ter armenski Ani v okolici današnjega Karsa, tu je
pogorje Kačkar z gruzijskimi znamenitostmi, seldžuški Erzurum in črnomorska obala s
subtropskim pridihom …
Vzhodnoturški trojček je le najbolj tankočutna in vsestransko uravnotežena potovalna
kreacija vzhodnoturških potovanj.
Vzhodna Turčija skozi oči potnika/vodnika https://www.agencija-oskar.si/blog/prvic-je-vednonajmocnejsic/
– Oskarjev članek o potovanju

– Fotogalerija
– Vtisi potnikov
1. dan LJUBLJANA – ISTANBUL – TRABZON. . Polet iz ljubljanskega ali bližnjega
letališča (v tem primeru prevoz iz Ljubljane) preko Istanbula v Trabzon. Vožnja v središče
mesta in sprehod po prijetnem turško-črnomorskem vzdušju. Namestitev v hotelu. Prost
večer za okušanje lokalne hrane. Nočitev. (letalo, H)
2. dan TRABZON – SUMELA – ERZURUM. . Odpeljemo se globoko v Pontske Alpe na
obisk pravoslavnega samostana Sumela – ene največjih turških znamenitosti. Samostan iz
leta 386 je vklesan v 300 m visoko bazaltno steno, do njega pa vodi čudovit sprehod po
bujnem zelenju. Potem vstopimo na svileno cesto in po stopinjah Marca Pola sopihamo iz
črnomorske obale preko strmih klancev v vzhodno-anatolsko višavje. Vožnja do najvišjega
turškega mesta Erzurum. Nekoč prestolnica seldžuškega cesarstva se danes ponaša s
čudovitimi zgradbami; obiščemo medreso z dvojnim minaretom, staro mošejo, mestno
citadelo ter zaprto medreso Yakutiye, edino perzijsko gradnjo v Anatoliji. Večerja in nočitev.
(H, ZV)
3. dan ERZURUM – HORASAN – ŠEJTAN KALE – jezero ČILDIR – KARS. . Zgodnji
zajtrk. Vožnja po čudoviti vzhodnoturški planoti do Horasanskega mostu čez reko Aras, ene
izmed štirih rek, ki so tekle iz Raja. Raziščemo vas in spoznamo življenje domačinov.
Preizkusimo se v sprehodu po neskončni goličavi. Popoldne uživamo v sprehodu do slikovite
Vražje trdnjave (Šejtan Kalesi) visoko nad kanjonom Črnega hudournika. Ob jezeru Čildir se
peljemo do Karsa. Tu na koncu sveta vse bolj vstopamo v deželo in njeno življenje, v njeno
preprostost, spokoj in navdih. Prihod v Kars. Večerja in nočitev. (H, ZV)
4. dan KARS – ANI – TUZLUČA – DOGUBEYAZIT. . Zajtrk. Vožnja do Anija. Obiščemo
nekdanjo armensko prestolnico, ki daleč od “ponorelega sveta” danes živi svoj mrtvi sen …
Spoznamo armensko arhitekturo cerkva in stolnico ter seldžuško mošejo ter uživamo v
presežni naravi in vzdušju. Po osrednje-azijskem prostranstvu vzdolž meje z Armenijo
potujemo kraljevskemu Araratu naproti. Sprehodimo se po Vijoličastem raju, v Tuzluči
obiščemo solni rudnik, pokramljamo z azerbajdžanskimi prodajalci sadja in užijemo delček
njene brezčasnosti. V Igdirju obiščemo spomenik in muzej armenskega genocida nad Turki.
Med lavinimi preprogami se ob vznožju Ararata v svetopisemskih prizorih vzpnemo do
Dogubeyazita. Prihod v hotel. Prost večer. Nočitev. (H, ZV)
5. dan DOGUBEYAZIT – NOETOVA BARKA – PALAČA IZAKA PAŠE – urartska
TUŠPA - VAN. . Po želji doživimo sončni vzhod, ko med velikim in malim Araratom vzide
sonce in obsije Noetovo deželo. Vzpnemo se do Noetove barke, potem pa med kurdskimi
vasicami vozimo do urartske trdnjave. Obiščemo palačo Izaka paše in občudujemo enkratno
kombinacijo armenske, gruzijske, osmanske in iranske arhitekture. Vožnja med lavinimi jeziki
čez 2.600 m visok prelaz do čaja pri slapovih Muradije. V Vanu obiščemo inštitut vanskih
muc. Morda postanemo pri srebrarjih. Ob sončnem zahodu se vzpnemo na Tušpo, nekdanjo

prestolnico urartske civilizacije, ki dominira nad Vanskim morjem. Vožnja v hotel. Prost
večer. Nočitev. (H, Z, kombiji)
6. dan VAN – izlet z ladjico na AKDAMAR – KARAVANSARAJ - DIYARBAKIR. . Zajtrk.
Jutranji ogled tkalnice preprog, kjer spoznamo čudovite izdelke vzhodne Turčije in
severnega Irana. Vožnja ob jezeru Van, ki je največje sodavo jezero na svetu. Dežela nas
polni z enkratno lepoto. Iz pristanišča nas ladjica popelje na otoček Akdamar, kjer obiščemo
armensko stolnico iz 11. stoletja. Vožnja v Tatvan in prosto za kosilo. Na poti proti
Diyarbakirju se ustavimo v karavanskem dvorcu, potem pa se po nekdaj svileni cesti iz
osrednje Azije spustimo v Mezopotamijo. Postanki na poti. Vstop v drug svet. Obiščemo
starodavni most čez večno reko in srkamo vzdušje ob njem. Večerja in nočitev. (H, ZV, izlet
z ladjico)
7. dan DIYARBAKIR – NEMRUT – KAHTA/ADIYAMAN. . Zajtrk. Jutranji sprehod skozi
Diyarbakir, ki je prestolnica JV Turčije. Nekdanja Amida nas navduši z enkratnim obzidjem,
ki kraljuje nad dolino Tigrisa, obiščemo pa tudi mošejo in mestno tržnico. Po višinski bazaltni
planoti potujemo v porečje gornjega Evfrata. Presedemo se v kombije in že odkrivamo
odmaknjene zgodbe preteklosti in sedanjosti – starorimski most Cendere, pogled na utrdbo
Stare Kahte, sprehod po odmaknjeni vasici in sprehod čez seldžuški most. Potem se
dvignemo na 2.150 m visok Nemrut, kjer si je samovšečni kralj Antioh I. zgradil 50 m visoko
grobnico. Vrhunec je sončni zahod na zahodni ploščadi. Spust v dolino. Vožnja do hotela.
Večerja in nočitev. (H, ZV, kombiji)
8. dan KAHTA/ADIYAMAN – EVFRAT – GOBEKLITEPE – HARRAN ŠANLIURFA. . Zajtrk. Vožnja do Ataturkovega jeza na reki Evfrat, ki je četrti največji
nasipan jez na svetu. Med tobakom in pistacijami se peljemo v Gobeklitepe, kjer obiščemo
najstarejši odkrit tempelj doslej, ki spreminja zgodovino sveta. Med bombažnimi polji se
peljemo v biblični Harran. Eno najstarejših mest na svetu je polno zgodb – pri vodnjaku
Jakoba in Rahele, na prizorišču prve univerze na svetu … Uživamo v raziskovanju čebelje
hiške in si privoščimo čaj pri šejku Halilu. Vožnja v mesto prerokov Šanliurfo, ki je eno izmed
dveh najbolj svetih mest v Turčiji. Sprehod po svetem kompleksu bazenov s svetimi krapi in
do rojstne jame preroka Abrahama. Obiščemo lahko čudovit Arheološki muzej in muzej
mozaikov, se sprehodimo na Nimrodovo citadelo in se izgubimo v vrvežu čudovite tržnice.
Zvečer se lahko (za doplačilo) poveselimo na urfskem večeru. (H, Z)
9. dan ŠANLIURFA – DEYRUL ZAFARAN - MARDIN – MIDYAT – HASANKEYF DIYARBAKIR. . Zajtrk. Po neskončni mezopotamski ravnici drvimo proti Mardinu. Obiščemo
samostan sirskih pravoslavcev Deyrul Zafarran, kjer imajo liturgijo v aramejščini. Potem
doživimo Mardin, muzej na prostem in arhitekturni biser Turčije. Obiščemo dve medresi
Zinciriye in Kasimiye in občudujemo umetnost. V Veličastni mošeji spoznamo lokalni stil in
dlako iz Mohamedove brade. Prosto za lastno raziskovanje ozkih uličic, tržnice in za
sklepanje novih prijateljstev. Sledi vožnja do Midyata in sprehod po mestu. Vožnja do
Hasankeyfa, kjer se ob starodavnem mostu čez Tigris vživimo v tiste čase. Vožnja med

naftnimi polji do letališča v Diyarbakirju. Namestitev v hotel, večerja in nočitev.(H, ZV, izlet z
ladjico)
10. dan DIYARBAKIR – ISTANBUL – LJUBLJANA. . Zajtrk. Prosto v središču mesta do
odhoda na letališče. Polet preko Istanbula proti Ljubljani ali bližnjemu letališču (v tem primeru
še vožnja do Ljubljane). (letalo, Z)
*Vzhodno Turčijo krasijo 3 Oskarjeva potovanja – Klasična vzhodna Turčija 8 dni,
Vzhodnoturško doživetje 10 dni in Vzhodnoturško doživetje 12 dni. V Agenciji Oskar vam
priporočamo čim daljše Vzhodnoturško doživetje.
Potovanje lahko poteka tudi v obratni smeri.
Cenovni podatki:
Cena potovanja
Razpisna cena

Redna cena
1197 EUR

Aktualna cena
1197 EUR

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

120,00 EUR
75,00 EUR

Doplačila po želji
Doplačilo za enoposteljno sobo
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Urfski večer ob živi tradicionalni glasbi z večerjo
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **
Zdr. zav. Mondial, do 11 dni, svet, posamično, osnovno kritje - S*

180,00 EUR
35,00 EUR
20,00 EUR
4,56 %
18,61 EUR

Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja

3,50 %

Cena (najmanj 30 udeležencev) vključuje: letalski prevoz, letališke pristojbine in
varnostne takse (192 EUR), avtobusni prevoz do odhodnega/iz prihodnega letališča do
Ljubljane, če to ni ljubljansko letališče, 9 nočitev v hotelih na nivoju 3*, obroki v hotelu ali
restavraciji (kosilo ali večerja glede na gornji opis), vse prevoze in oglede s klimatiziranim
avtobusom, vožnje z lokalnimi vozili v Dogubeyazitu in na Nemrut, izlet z ladjico po jezeru
Van, slovensko vodenje in lokalni vodniki, stroške priprave in organizacije
potovanja. Vstopnine v ceno niso vštete in znašajo okoli 40 EUR na osebo. Potniki jih
poravnajo na kraju samem.
VIZE: Slovenci za vstop v Turčijo potrebujemo najmanj 6 mesecev veljaven potni list.

ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 15
PRIPRAVA POTOVANJA: 13.09.2021
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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