Poletna turška pravljica 15 dni, 15 dni
Hoteli 3-4*, polpenzion, razno
–
–
–

doživite glavne znamenitosti s Kapadokijo kot krono potovanja
občutite pravo Turčijo v vseh njenih razsežnostih
veselite se počitnic na najlepših kotičkih Sredozemlja

31.07.2022 do 14.08.2022
3 - Oskarjevo doživeto potovanje
Potovalna pravljica hkratnih počitnic in nepozabnega potovanja, v majhni skupini in
po izjemnih kotičkih turške dežele. V prvih dneh se sprostimo v tradicionalni drugačnosti in v
izjemni naravi začutimo turško dušo. Potem vstopimo v turistični vrvež obmorske Turčije in
drsimo med veličastno antiko in čistim morjem počasi po obali, privoščimo si izlete z ladjico
in krajše pohode po najlepših kotičkih turškega Sredozemlja. Obiščemo vse glavne antične
znamenitosti in z njimi zaživimo. Krajši postanek imamo v čarobnem Olymposu, kjer nočimo
v Kadirjevih hiškah. Zadnji del potovanja spet vstopimo v pravo Turčijo, spoznamo njeno
mistiko in se po obilnih sprehodih po pravljični Kapadokiji vrnemo domov.
Potovanje je sproščeno in lagodno, vožnje so lepo razporejene in tudi hoje je ravno prav.
Solidni hoteli 3-4* se izmenjujejo v tradicionalnih in turističnih krajih, s tem spletamo tradicijo
in moderno Turčijo v nam lasten kalejdoskop. Dve noči v Kadirjevih hiškah popestrita
dogajanje. Raziskujemo tudi slastno turško kulinariko, nekaj v hotelih in veliko v domačih
restavracijah, kjer najbolj vedo, kaj je dobro.
Potovanje za sladokusce, romantike, raziskovalce … in vse vmes! Najbolj celovito in
doživeto poletno potovanje po zahodni Turčiji.
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 - SEYYIDGAZI – FRIGIJSKA DOLINA – AFYON. . Zajtrk. V svilenem
zelenem mestu obiščemo Zeleno mošejo in mavzolej, svileno tržnico v srednjeveškem hanu
in Veličastno mošejo. Vožnja proti Eskišehirju, od koder vstopimo v odmaknjeno neokrnjeno
turško deželo do sufijskega samostana Sejidgazi, ki si ga tudi ogledamo. Vožnja proti
Midasovemu mestu, po katerem se sprehodimo in uživamo v kapadokijskih konturah in

pristni anatolski vasici. Pravljična vožnja v Afyon, namestitev v hotelu. Večerja. Sprehod po
mestu. Nočitev. (H, ZV)
3. dan AFYON – UŠAK – KULA/SALIHLI. . Zajtrk. Stari Afyon je Turčija iz nekega filma.
Sprehodimo se skoznjo in obiščemo čudovito seldžuško mošejo. Vzpnemo se na visoko
mestno citadelo in uzremo fantastičen pogled. Prosto za čaj in raziskovanje tradicionalne
tržnice. Sproščujoče in navdahnjeno drugače. Počitek na vožnji po prostranih anatolskih
poljanah proti Ušaku. Obiščemo seldžuški most Clandras, uživamo v turški inačici Grand
Canyona (Ulubey) in raziščemo sotesko Tašyaran. Na poti proti Kuli obiščemo tamkajšnjo
Kapadokijo in vulkanski geopark (Unesco). Nočitev v tradicionalnem turškem mestecu izven
uhojenih poti. Posebno vzdušje. Večerja. Namestitev in nočitev. (H, ZV)
4. dan KULA - SARD – PAMUKKALE. . Zajtrk. Vožnja v Sard, glavno mesto nekdanje
Lidije, ker vidimo konec 3000 km dolge Kraljeve ceste, ki so jo zgradili Perzijci iz Suse in
pred nami zaživijo zgodbe o kralju Krezu in njegovih legendah. Obiščemo odlično ohranjeno
sinagogo, gimnazijo in Artemidin hram. Vožnja po nekdanji karavanski poti, po kateri je hodil
tudi sv. Pavel, v Pamukkale. Obiščemo naravno čudo, kjer je voda v tisočletjih na pobočju
izoblikovala čudovite ponvice iz sige, po katerih se sprehodimo. Tu je sprehod po največji
nekropoli na anatolskih tleh, lahko obiščemo čudovito ohranjen teater ali se vzpnemo do
martrijuma sv. Filipa, ki je bil v antiki kraj čudežnih ozdravitev. Kaj pa kopanje v šampanjski
vodi Kleopatrinega bazena. Prihod v hotel. Večerja in nočitev. (H*, ZV)
5. dan PAMUKKALE – ŠIRINDŽE - EFEZ – ARTEMIDIN HRAM – KUŠADASI. . Zajtrk.
Vožnja po rodovitni dolini reke Meander proti Egejski obali. Za kosilo postanemo v
tradicionalni turistični vasici Širindže. Popoldne obiščemo kralja antike – mesto Efez, v
katerem zaživimo v marmorju nekega drugega časa … Še postanek pri Artemidinem templju,
ki je bil eden izmed sedmih čudes antičnega sveta. Kaj pa skok do kapele device Marije, kjer
naj bi sveta gospa preživela zadnjih 6 let njenega življenja? Na poti v Kušadasi postanemo
na modni reviji. Kakšen kalejdoskop doživetij! Namestitev v hotelu. Večerja in nočitev.(H*,
ZV)
6. dan KUŠADASI – PRIENE – DIDIM – JEZERO BAFA in HERAKLEA –
MILAS/MUGLA. . Zajtrk. Vožnja do antičnega mesta Priene, ki nas navduši z izjemnim
položajem nad dolino reke Meander. Obiščemo hišo Aleksandra Velikega in tempelj boginje
Atene, katere vodilo sta jasnost misli in ravnovesje duha. Vožnja v Apolonov tempelj v
Didimah, sveto mesto, izjemno lepo ohranjeno preročišče, kjer zastaja dih. Apolon je sin
Zevsa in Leto, Artemidin dvojček, bog Sonca, razsvetljenja, jasnosti in prerokovanj. Prosto
za kosilo in skok v morje. Vožnja do skrivnostne vasice. “Sprehod” med granitnimi balvani do
samostana je vrhunsko doživetje. Vožnja v tradicionalni Milas ali Muglo. Namestitev. Prosto v
tradicionalnem središču. Nočitev. (H, Z)
7. dan MILAS/MUGLA – DALYAN – z ladjico na PLAŽO – FETHIYE. . Zajtrk. Vožnja do
skrivnostnega antičnega mesta in užitek v sožitju antike, tradicije in narave. V Mugli nas

očara tipično turško vzdušje. Na vožnji proti Dalyanu se prepustimo turški zgodovini. V
Dalyanu se vkrcamo na ladjico in plujemo po močvirnem labirintu mimo kraljevih v skalo
vklesanih grobnic Caunosa do želvje plaže Iztuzu, kjer se okopamo in preživimo popoldne. Z
nekaj sreče vidimo želve. Vrnitev v Dalyan, vožnja do hotela v okolici Fethiye. Namestitev,
večerja in nočitev. (H, ZV, izlet z ladjico)
8. dan FETHIYE – izlet v OLUDENIZ in SAKLIKENT - KAŠ . Zajtrk. Odpeljemo se do
vasice duhov Kaya, od koder se sprehodimo na najlepšo turško plažo Oludeniz, kjer uživamo
na prodnati plaži ob kristalnem morju. Popoldan se odpravimo na raziskovanje soteske
Saklikent – vintgar “brez neba”. Vrhunsko vodno doživetje! Potem uživamo v ayranu in
gozlemah na plavajočih platojih nad reko. Vožnja v Kaš. Večerja in prost večer v prijetnem
obmorskem mestecu. Nočitev. (P, Z)
9. 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, izlet z ladjico)
10. 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)
11. 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)
12. 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. Vstop v pravljično Kapadokijo in sprehod po dolini Angelov
Ihlari. Na poti v ožjo Kapadokijo obiščemo podzemno mesto Derinkuyu in podoživimo
življenje v podzemnem labirintu. Prihod v hotel. Večerja in nočitev. (H*, ZV)
13. dan KAPADOKIJA. . Zajtrk. 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)
14. 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)
15. 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

Redna cena
1458 EUR

Aktualna cena
1428 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 15 - 29 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 30 - 39 oseb
Doplačilo za povišanje cene letaliških in varnostnih pristojbin

165,00 EUR
99,00 EUR
13,30 EUR

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

4,56 %
276,00 EUR
50,00 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, letališke pristojbine in

varnostne takse (130 EUR), nočitve in prehrano glede na opis, prevoze in oglede s
klimatiziranim avtobusom, slovensko vodenje in po potrebi lokalne vodnike, enodnevni izlet z
ladjico, stroške priprave in organizacije potovanja. OGLEDI: vstopnine v ceno niso vključene
in znašajo okoli 65 EUR. Potnik jih poravna na kraju samem.
NOČITVE: 12 nočitev v hotelih na nivoju 3-4* z zajtrkom ali polpenzionom, 2 nočitvi v
Kadirjevih hiškah v preprostih klimatiziranih bungalovih z lastnim TWC in polpenzionom.
PREHRANA: po opisu pri vsakem dnevu. Kosila ali večerje so v hotelih ali v izbranih
tradicionalnih restavracijah.
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: 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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