Študijsko potovanje Vodniške šole Agencije Oskar, 10
dni
Hoteli 3 - 4*, polpenzion, razno
– zaživite z antiko v Efezu in Pergamonu
– odpočijte si ob naravnih čudesih Pamukkal & Kapadokije
– vstopite v drugačnost jugovzhodne Turčije; Nemurut, Šanliurfa, Harrn, …
– idila jezera Van, osrednjeazijski Erzurum in samostan Sumela,

26.02.2022 do 07.03.2022
3 - Oskarjevo doživeto potovanje
Študijsko potovanje je Zgodba, v kateri se boste preizkusili v vseh potovalnih vlogah in
situacijah, skozi katero se ustvarjajo vodniki Agencije Oskar. Na preizkušnji bodo vaša
vztrajnost in zmogljivost, samodisciplina in motivacija. Pod budnim očesom se pilimo v
elementih vodenja po šoli Agencije Oskar (organizacija, strukturiranje, retorika, obvladovanje
skupine, izpolnjevanje in preseganje pričakovanj, spletanje drugačnosti …), hkrati pa je
odlična priložnost za ogledalo vsakega med nami. Preizkušena duhovna izkušnja, iz katere
se nihče ne vrne tak, kot je vanjo vstopil.
Študijsko potovanje Vodniške šole Agencije Oskar vključuje polno presenečenj, pravil
in posebnih dogovorov, ki jih sopotnik s prijavo sprejema in se z njimi strinja. S tem boste
doživeli vse potenciale Oskarjeve potovalne filozofije. Skoraj se ne more zgoditi, da ne bi
začutili vetra osebnega razvoja. Boljšega celostnega potovanja si ne bi mogli omisliti.
S prijavo na to potovanje s prejemate tudi sodelovanje v vodniški šoli skozi vam dodeljeno
vlogo – kot zahtevni potnik z visokimi kriteriji, in druge, ki vam bodo skozi potovanje
dodeljene. Zavedajte se, da bo tokrat naporno in intenzivno, da se ne potuje v idealnih
pogojih, kar je tudi eden izmed smislov priprave vodnikov.
Na potovanju bomo vstopili v civilizacijski vrtinec: prve dni bomo preživeli v dokaj
turističnem vzdušju antike na Egejski obali in se prepustili treningu bolj turističnega vodenja;
v osrednjem delu vstopimo v mehko turško drugačnost in treniramo princip doživetega
vodenja, v zadnjem delu pa vstopimo v eno najbolj odmaknjenih samobitnosti in vadimo
avanturistično vodenje in spletanje drugačnosti.
Če si želite maksimalen odklop iz vsakdanjosti, na katerem boste pozabili na domači
svet, je to pravo potovanje za vas. Študijsko potovanje boste z veseljem priporočili
prijateljem, še z večjim veseljem pa tudi vašim sovražnikom ��

1. dan LJUBLJANA – CARIGRAD – BURSA - nočna vožnja v IZMIR. . Jutranji zbor v
Ljubljani in vožnja do bližnjega letališča. Polet proti Istanbulu. Vožnja v središče mesta, kjer
zaživimo s slavno preteklostjo 1.600-letne prestolnice dveh cesarstev. Ogledamo antični
hipodrom in znamenitosti na njem, sledi ogled Modre mošeje z 21.000 ročno izdelanimi
ploščicami iz Iznika. Višek dneva je ogled cerkve Svete modrosti (Hagia Sofia). Sprehod po
mestnem jedru vse do Zlatega roga in Egipčanske tržnice. Na poti prva ulična poskušnja
lokalne specialitete. Vkrcamo se na avtobus in se čez bosporsko ožino odpeljemo v Azijo. Po
novem visečem mostu se čez izmitski zaliv odpeljemo v Burso. Na poti naredimo prvo
refleksijo bogatega dne. Nočni ogled Burse začnemo z zunanjim ogledom Zelene mošeje in
mavzoleja, potem pa skozi mestno središče pridemo do Veličastne (Ulu) mošeje in
karavanskega dvorca, kjer je podnevi tržnica svile. Nadaljujemo s počitkom na nočni vožnji
proti Izmirju. (letalo, nočitev na avtobusu)
2. dan IZMIR – SELDŽUK – PRIENE - DIDIM - KUŠADASI. . Turški zajtrk. Mimo Izmirja,
nekdanje Smirne, se odpeljemo v dolino velikega Meandra ter v starogrški čas nekdanje
Jonije. Najprej obiščemo antično mesto Priene, ki nas visoko nad dolino popelje v neki drugi
čas. Potem se mimo Mileta odpeljemo do veličastnega templja Didim, kjer se posvetimo
raziskovanju neverjetnih razvalin orjaškega “kolosa”, v Apolonovem templju pa osvetlimo
moški vidik antične mitologije. Pot nadaljujemo do jezera Bafa, kjer si v skrivnostni vasici
Heraclea privoščimo sproščeno raziskovanje izjemne pokrajine granitnih balvanov. Prvi stik s
tradicionalno Turčijo. Vaja iz vodenja skupine po neznanem terenu in vodenje v tradicijo
dežele. Vožnja v Kušadasi. Namestitev. Večerja. Refleksija. Priprava za naslednji dan.
Nočitev. (H, ZV)
3. dan KUŠADASI – EFEZ – PAMUKKALE. . Zgodnji zajtrk. Vožnja v Efez, ki je najlepše
ohranjeno antično mesto v Anatoliji. Zaživimo med ostanki preteklosti in osvetlimo pogled na
življenje v starem Rimu. Obiščemo Artemidin hram (eno 7-ih čudes antičnega sveta) in
spoznamo ženski princip antične mitologije. V mestu Seldžuk obiščemo prvo asimetrično
seldžuško mošejo v Anatoliji in se posvetimo sinkretizmu civilizacij. Pozornost (od zunaj)
posvetimo tudi cerkvi sv. Janeza, ki je bila zgrajena v justinijanovih časih in je bila le nekaj
metrov krajša od sv. Sofije. Na vožnji proti Pamukkalam se bomo spomnili tudi Sv. Marije in
izpovedali zgodbo njenega zadnjega bivališča v gori na Efezom. Vožnja po rodovitni dolini
reke Meander proti vzhodu, do doline mesta Denizli. V Hierapolisu se sprehodimo po največji
nekropoli v Anatoliji in osvetlimo pogrebne slovesnosti v grški in rimski dobi. Potem se
naužijemo pogledov na na naravno čudo – bele ponvice iz sige – Pamukkale. V skladu s
časom počofotamo v termalni vodi Kleopatrinega bazena, morda se sprehodimo do čudovti
obnovljenega teatra, tu pa je še točka s posebno energijo – martrijum apostola sv. Filipa, ki je
bil tukaj mučen in ubit, kasneje pa so se na tem mestu dogajale čudežne ozdravitve in
vnebovzetja. Vožnja v hotel. Večerja. Refleksija. Priprava za naslednji dan. Nočitev. (H, ZV)
4. dan PAMUKKALE – EGIRDIR – BEYSEHIR - KONYA. . Zgodnji zajtrk in vožnja proti
anatolski planoti, na katero vstopimo pri sodavem jezeru Acigol (jezera v Anatoliji?!). Mimo
Dinarja (potres, potresi v Anatoliji, jogurt) drvimo do Egirdirja (anatolski bled, postanek),

potem med neskončnimi nasadi jabolk po prostrani Anatoliji do Beyšehirja. Obiščemo
čudovito leseno seldžuško mošejo; v skladu s časom se sprehodimo po mestnem jedru
izgubljenega anatolskega mesteca. Vožnja čez prelaz do Konye, kjer obiščemo mavzolej
velikega mistika in derviša Rumija Mevlane ter osvetlimo pogled na velike muslimanske
mistike, derviše in sufije srednjega veka. Obiščemo mošejo Selima II. Pijanca (sin) ter
obudimo triglavsko zvezo dedek – oče – sin, ki so zaznamovali osmansko zgodovino.
Raziskovanje tradicionalne tržnice in vdih turškega vzdušja. Večerja v lokalni restavraciji.
Refleksija. Priprava na naslednji dan. Nočitev. (H, ZV)
5. dan KONYA – SULTANHAN – IHLARA – DERINKUYU – KAPADOKIJA. . Zajtrk.
Zgodnji odhod in že drvimo po svileni cesti proti Sultanhanu, na poti osvetlimo obdobje
Seldžukov in karavanskih poti, ki so pomenile kri življenja, predvsem pot svile (iz Kitajske) in
začimb (iz Indije) preko osrednje Azije in Anatolije do Rima. Ogled karavanskega dvorca.
Vožnja v dolino Angelov. V Belisrmi se sprehodimo po prvi anatolski vasici, seznamimo se z
njenimi prebivalci in življenjem. Vaja iz vodenja “tradicionalne dežele”. Vzpnemo se v
nekdanji samostan in mesto Kapadokcev, ki je zraslo okoli njega. Morda sprehod do
koničastih kontur, kjer so snemali Vojno zvezd in morda vstop skozi Zvezdna vrata na Sirij in
naprej. Kakorkoli, v vasici Ihlara postanemo v tradicionalni čajnici, kjer se je ustavil čas. Na
poti do Kapadokije obiščemo podzemno mesto Derinkuyu. Vožnja do hotela v
kapadokijskem mestecu Urgup, morda presenečenje na poti. Večerja. Refleksija. Priprava
na naslednji dan. Nočitev. (H, ZV)
6. dan KAPADOKIJA.. Zajtrk. Uživamo v čudoviti pravljični deželi. Kot palčki pohajkujemo
med neverjetnimi oblikami “kamelje” doline in se sprehodimo na vrh nad pravljično vasico
Goreme s čudovitimi pogledi na okolico. Skozi dolino pravljičnih dimnikov pridemo do
tradicionalne čajnice, kjer nas omami zlatorumena tekočina barve zajčje krvi. V bližini
Avanosa obiščemo keramično delavnico in spoznamo turško keramiko do nekdaj do danes.
Po kosilu se vzpnemo na najvišjo točko dežele pri kraju Učhisar, v kapadokijskem dimniku si
privoščimo čaj in posebno vzdušje, v dolini Ljubezni pri Avanosu pa zaključimo doživet dan.
Vožnja v hotel, refleksija in priprava na naslednji dan. Večerja. Priprava za naslednji dan. Po
želji si privoščimo turški večer s trebušno plesalko in tradicionalno folkloro, neomejeno
količino pijače ter prigrizkom. Nočitev. (H, ZV)
7. dan KAPADOKIJA – nočna vožnja v ADANO in ŠANLIURFO. . Zajtrk. V Učhisarju
spoznamo poldrage in drage kamne Anatolije ter obdelavo oniksa. Skozi Gaudijevo dolino
sprehodimo do vasice Goreme. V tkalnici preprog spoznamo tradicionalno turško obrt in se
naužijemo pogledov na čudovite preproge. Obiščemo stari Čavušin in pokopališče
šestoletnikov, potem se čez greben zavihtimo v dolino dimnikov Pašabar. Obiščemo
kapadokijski samostan. Vožnja proti jugu in v skladu s časom postanemo v čebulji dolini
(Soganli). Prosto za raziskovanje tradicionalnega mesta Nigde z večerjo v tradicionalni
restavraciji. Nočna vožnja na poti čez Kilikijska vrata in refleksija dneva. Počitek do Adane.
Nočni sprehod skozi mesto in z nekaj sreče ogled velike mošeje, ki jo je rodnemu mestu
podaril lokalni bogataš. Počitek na vožnji proti Šanliurfi. (ZV, nočitev na avtobusu)

8. dan ŠANLIURFA – izlet v HARRAN in GOBEKLITEPE. . Tradicionalni zajtrk. Ojoj,
vstopili smo v drugo resničnost! Vožnja do Harrana, ki danes slovi po hiškah v obliki čebeljih
panjev. Ogled bibličnega mesta Jakoba in Rahele. Tu je njun vodnjak, od tu je Abraham
krenil v obljubljeno deželo; tu so perzijski Sasanidi premagali rimske legije generala Krasa,
tu je nastala prva univerza na svetu. Postanek za kavo v čebelji hiški lokalnega občudovalca
Agencije Oskar. Vožnja v Gobeklitepe, presunljivo najdbo, ki spreminja zgodovino. Ogled.
Vožnja v Šanliurfo, mesto prerokov, v antiki imenovano Edessa. Eno najstarejših stalno
naseljenih krajev na svetu je tudi eno izmed dveh najbolj svetih mest v Turčiji. Najprej
postanemo v jami preroka Joba. Potem se odpeljemo do svetega dela, se sprehodimo ob
bazenih s svetimi krapi, obiščemo rojstno jamo preroka Abrahama ter se vzpnemo na
citadelo kralja Nimroda z razgledom na mesto. Raziščemo mestno tržnico. Namestitev.
Refleksija in priprava za naslednji dan. Večerja in nočitev. Po želji (za doplačilo) Urfski večer.
(H, ZV)
9. dan ŠANLIURFA – DEYRUL ZAFARAN - MARDIN – MIDYAT – HASANKEYF –
DIYARBAKIR. . Zajtrk. Zgodnji odhod in vožnja po neskončnih ravnicah gornje
Mezopotamije do samostana sirskih pravoslavcev Deyrul Zafaran, v katerem liturgijo še
vedno vršijo v aramejščini. Mardin je pravljica, celo mesto je en sam muzej in je eno
najlepših turških mest. Najprej obiščemo medreso Zinciriye z enkratnim pogledom na širno
Mezopotamijo. Obiščemo Veličastno (Ulu) mošejo, se po tržnici in se izgubimo v levantskem
labirintu ozkih uličic iz 1001 noči. Vožnja do Midyata, kjer se sprehodimo po starem mestnem
jedru, kjer domujejo srebrarji in snemajo turške telenovele. Po porečju gornjega Tigrisa se
odpeljemo do Hasankeyfa, starega karavanskega mesta pri mostu čez veliko reko Tigris.
Občudovanje kraja na koncu sveta, ki ga kmalu več ne bo. Refleksija na vožnji v Diyarbakir,
kjer nas čaka zadnja večerja v tradicionalni restavraciji. Priprava na naslednji dan.
Namestitev in Nočitev. (H, ZV)
10. dan DIYARBAKIR – ISTANBUL – LJUBLJANA. . 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. Zadnje uživanje v
levantinskem vzdušju. Vožnja na letališče in polet proti Istanbulu. Na letališču izpeljemo
refleksijo celega potovanja in evalvacijo razvojnega dogajanja. Polet v Ljubljano. Vstop v nov
začetek. Vstopamo v novo, tujo, tokrat domačo deželo. Nikoli ne bo več tako, kot je bilo.
Morda se doma ni nič spremenilo, a se je toliko več zgodilo v vsakem izmed nas. (Z, letalo)
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
1245 EUR

Aktualna cena
1245 EUR

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

150,00 EUR
4,56 %
35,00 EUR
18,61 EUR

Cena (najmanj 15 udeležencev) vključuje: letalski prevoz Ljubljana – Istanbul/Diyarbakir
– Istanbul – Ljubljana, letališke in varnostne pristojbine, 7 nočitev v hotelih 3* s polpenzionom
(zajtrk, večerja, v hotelu ali lokalni restavraciji), študijski del potovanja*, lokalnega vodnika,
stroške priprave in organizacije potovanja, dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v
tujini. Vstopnine v ceno niso vključene in znašajo okoli 50 EUR, potniki pa jih poravnajo na
kraju samem. *Študijski del potovanja vključuje: vodjo izobraževanja in skrbnike,
izobraževalni koncept in izvedbo.
Doplačila na kraju samem:–
Kapadokija: turški večer s trebušnim plesom
v Kapadokiji 25 EUR; vključuje trebušni ples, folklorni program, prigrizek in neomejeno
količino pijače–
Šanliurfa: Urfski večer 18 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: 07.01.2022
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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