Biseri Likijske pešpoti, 8 dni
Razno, polpenzion/ nočitev z zajtrkom
–
–
–

prehodite najlepše odseke 509 km dolge likijske poti
vijugajte med globokimi borovimi gozdovi in kristalnim morjem
napolnite svoje baterije v popotniškem raju – Olimposu!

21.05.2021 do 28.05.2021
3 - Oskarjevo doživeto potovanje
Biseri Likijske poti 8 dni je pravo potovanje za ljubitelje narave, sproščenih aktivnih
počitnic, pohodnikov in planincev ter vseh, ki želite preživeti teden ali dva v civilizacijskem
odklopu in v objemu narave. Gibanje lahko dozirate po želji. Tudi če niste pohodnik, lahko na
tem potovanju uživate. Tudi če se ne udeležite nobenega pohoda, doživite dinamične
počitnice na čudovitih plažah, v prijetni družbi veselih ljudi.
Likijska pot je speljana med turkiznim morjem in visokimi gorami, pohodi so
predvideni po najlepših plažah, borovih gozdovih in raznolikih terenih. Vključili smo njene
najlepše odseke, vsak dan je pot drugačna, popestrena z doživetjem tradicionalne Turčije in
njenih vasic, izleta z ladjico in spanja na njej, igrivim vzdušjem Kadirjevih hišk in še in še …
Likijsko pešpot štejejo med deset najlepših pešpoti na svetu.
Likijska pešpot je najlepša v maju in juniju ter v oktobru in novembru, ko so dnevne
temperature primerne in morje je čudovito za kopanje.
Biseri Likijske poti 8 dni lahko nadgradite z Biseri Likijske poti 11 dni. Bolj umirjena
možnost je Atraktivni Olimpos in Čirali 8 ali 11 dni. Za počitnice z nekaj dogajanja pa je tu
Olimpos in Čirali 8 in 11 dni. Karkoli izberete, ne bo vam žal. Ta kotiček sveta je očaral še
vsakega.
1. dan LJUBLJANA – ANTALYA – PATARA. . Zbirališče potnikov na ljubljanskem
letališču in polet proti Antalyi. Vožnja čez gorovje Taurus in spoznavanje odmaknjene
hribovske Turčije. Pot nadaljujemo do Patare s čudovito zlato plažo in najstarejšim
svetilnikom na svetu, ki so ga Turki odlično obnovili. Namestitev. Večerja in nočitev.(P*/H,
ZV)
2. dan PATARA - Likijska pot: Gey – Kabak – OLUDENIZ – FETHIYE
(OKOLICA). . Zajtrk. Jutranja vožnja do izhodišča za pohod v Geyu. Potem nas čaka
čudovita pot do Kabaka (okoli 15 km, 5-6 ur) visoko nad morjem s čudovitimi razgledi.
Vožnja na najlepšo turško plažo Oludeniz, kjer preživimo sproščeno popoldne. Po želji (za

doplačilo) najlepši polet z jadralnim padalom v Turčiji. Vožnja do našega bivališča. Večerja in
nočitev. (P*/H, ZV)
Spremljevalci: namesto pohoda lahko čas preživite na čudoviti plaži in v mestu Fethiye.
3. dan FETHIYE (OKOLICA) – Likijska pot: Ovačik – Babadag - FARALYA . Zgodnji
zajtrk. V Ovačiku vstopimo na začetek Likijske pešpoti (15 km, okoli 5 ur). Vzpnemo se po
pobočju Baba Dag (očetova gora) in hodimo visoko nad morjem, nad previsnimi skalami
skozi tradicionalne vasice, ki jim sledi slikovit spust v Faralyo. Popoldne se preprosto
prepustimo užitku plaže v Faralyi ali Oludenizu. Večerja in nočitev. (P*/H, ZV)
Spremljevalci: namesto pohoda lahko čas preživite na čudoviti plaži Oludeniz.
4. dan FETHIYE (OKOLICA) – Likijska pot: Kaya – Oludeniz – SAKLIKENT – UČAGIZ
- LADJICA. Zgodnji zajtrk. Kratka vožnja do vasice duhov, od koder si privoščimo čudovit
3-urni pohod med visokimi borovci od vasice Kaya do najlepše turške plaže Oludeniz. Vožnja
do slikovite soteske Saklikent. Prosto za kosilo na plavajočih platojih. Prepustimo čudoviti
pustolovščini – vstopimo v visoki vintgar brez neba in se po soteski prebijamo proti vrhu.
Vožnja v šarmantni Kaš. Postanek za vzdušje. Vožnja do Učagiza, kjer se vkrcamo na
ladjico. Večerja na ladjici in presežna romantika v objemu mlečne ceste. Najlepšo noč
potovanja prespimo na ladjici, na palubi na podlogah. (O, ZKV)
Spremljevalci: namesto pohoda čas preživite na čudoviti plaži Oludeniz ali si privoščite polet
z jadralnim padalom.

5. dan UČAGIZ - izlet z ladjico – OLIMPOS. Likijska pot: Kale – Kapakli . Zajtrk.
Zgodnji pohod po likijski pešpoti (12 km, 3-4 ure). Sledi celodnevni izlet z ladjico do
potopljenega mesta, ki ga začinimo s kopanjem in uživanjem v toplem morju ter lenarjenjem
na ladjici. Kosilo. Popoldne se med tisočletnimi oljkami in likijskimi sarkofagi povzpnemo na
trdnjavo nad vasico brez avtomobilov in uživamo v vrhunski panorami. Vožnja do Olimposa.
Namestitev v Kadirjevih hiškah. Večerja in prost večer ob ognju. (P*, ZV)
Spremljevalci: namesto pohoda lahko čas preživite na ladjici.
6. dan OLIMPOS. Likijska pot: Adrasan – Olimpos . Zajtrk. Zgodaj se odpeljemo na
izhodišče pohoda v Adrasan in vstopimo na čudovit odsek Likijske poti od Adrasana do
Olimposa (15 km, 5-6 ur). Na poti obiščemo izgubljeno mesto (stari Olimpos). Spust v dolino.
Obiščemo antični Olimpos, nekdaj likijsko gusarsko gnezdo. Popoldne preživimo na plaži in
v čudovitem morju. Bo še moč za skok na grad? Večerja in nočitev v Kadirjevih hiškah. (P*,
ZV)

Spremljevalci: namesto pohoda si privoščite počitnice na plaži Olimposa in pričakate
skupino.

7. dan OLIMPOS – prosto. Po želji Likijski Olimpos in Likijska pot: od Ulupinarja do
Chimere. . Zajtrk. Prost dan izkoristimo za počitek ob morju. Po želji (za doplačilo spodaj) si
privoščimo celodnevni izlet. Vožnja do žičnice ter vzpon na Likijski Olimpos (2.366 m), ki se
kot špica dviga naravnost nad obalo in ponuja enkratne razglede. Sprehod po vrhu. Vrnitev v
dolino in kosilo v čudovitem vzdušju vodnih izvirov Ulupinarja. Popoldne se sprehodimo po
odseku Likijske poti od Ulupinarja do večnih ognjev Himere (3-4 ure). Večerja in nočitev.
Prost večer ob ognju. (P*, ZV)
8. dan OLIMPOS - ANTALYA - LJUBLJANA. . Odhod na letališče in polet proti Ljubljani
ali bližnjem letališču. Vožnja do Ljubljane. Konec potovanja. (letalo)
Potovanje lahko nadaljujete s tremi dodatnimi dnevi počitnic v Olimposu ali Čiraliju
– Glejte potovanje Biseri Likijske pešpoti in počitnice 11 dni (link).
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
720 EUR

Aktualna cena
690 EUR

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

75,00 EUR
45,00 EUR

Doplačila po želji
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Doplačilo za enoposteljno sobo
Doplačilo za let iz Ljubljane

4,56 %
25,00 EUR
99,00 EUR
60,00 EUR

Cena (najmanj 40 udeležencev) vključuje : letalski prevoz, letališke in varnostne
pristojbine, nočitve glede na spodnji opis, vse izlete in prevoze po programu, izlet z ladjico do
potopljenega mesta, slovenskega in po potrebi lokalnega vodnika, stroške priprave in
organizacije potovanja. Vstopnine v ceno potovanja niso vštete in znašajo okoli 20 EUR.
Nastanitev: 6 nočitev z zajtrkom in večerjo v prijetnih penzionih v dvoposteljni sobi (klima,
TWC), 1 nočitev s kosilom, večerjo in zajtrkom na ladjici (paluba, podloga, odeja).

Doplačilo na kraju samem:–
EUR.

izlet 7. dne (prevoz, žičnica, kosilo, pohod, vodenje) 39

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: 15.02.2021
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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