Ararat (5.137m), 8 dni
Hoteli 3*, razno, zajtrk, 6x polpenzion
–
–
–
–

Vzpon na mogočni Ararat – planinska trofeja brez primere,
potepanje po vanskem jezeru
aklimatizacijski vzpon na Mali Ararat
srce vzhodne Turčije

14.08.2022 do 21.08.2022
3 - Oskarjevo doživeto potovanje
Vzpon na Ararat je gotovo planinski vrhunec. Biblijski očak je ugasli vulkan z večno
sneženo kapo, prava “streha sveta”, osamelec, ki kot strelovod stoji med tremi svetovi:
iranskim in vzhodnjaškim na vzhodu, semitsko-arabskim na jugu in arijsko-kavkaškim na
severu. Vzpon nanj je užitek, trofeja in zadoščenje.
1. dan LJUBLJANA – ISTANBUL – VAN - DOGUBAYAZIT. . Polet iz ljubljanskega ali
bližnjega letališča (v tem primeru prevoz iz Ljubljane) preko Istanbula. Po pristanku vožnja v
Dogubeyazit. Namestitev v hotelu. Večer namenjen srečanju z gorskim vodnikom in pripravo
opreme. Nočitev. (letalo, H)
2. dan vzpon na Mali Ararat (3925m) – aklimatizacijski vzpon. . Zgodnji zajtrk.
Zapeljemo se do majhne vasice pri iransko turški meji pod vznožjem Malega Ararata. Za
aklimatizacijski vzpon se bomo povzpeli na Mali Ararat, sestro, ki spi v senci velikega
Ararata. Z vrha bomo občudovali naš cilj prihodnjih dni. Vrnitev v dolino. Večerja in nočitev.
(H, ZMV)
3. dan VZPON NA ARARAT - (1. dan vzpona) DOGUBAYAZIT – CEVIRME (2200m) Tabor I (3200).. Po zajtrku odhod proti Araratu s terenskim vozilom do vasice Cevirme. Tu
naložimo prtljago na mule, mi pa se z oprtanim manjšim nahrbtnikom povzpnemo še 1.000
višinskih metrov peš do prvega tabora na višini okoli 3.200 metrov. Postavitev tabora in
večerja. Nočitev. (O, ZMV)
(4-5ur hoje)
4. dan (2. dan vzpona) Tabor I. (3200m) – Tabor II (4200m). . Zajtrk. Nadaljujemo z
vzponom do višine 4200m. Tukaj postavimo šotore, sledi popoldanski počitek in priprave na
vzpon na vrh. Večerja in nočitev. (O,ZMV)
(4-5ur hoje)
5. dan (3. dan vzpona) Tabor II. (4200m) – vrh Ararata (5.137 m) – Tabor I

(3300m). . Zgodaj zjutraj si privoščimo zajtrk in se pripravimo za vzpon (6-7 ur). Vzpnemo se
na vrh najvišje gore Ararat Turčije, kjer občudujemo slikovite razglede. Pogled nam
zaobjame armensko, iransko in turško ravnino daleč naokoli. Bravo! Po uspelem dosežku se
spustimo nazaj v tabor I., kjer tudi prespimo. Večerja in praznovanje skupnega uspeha.(O,
ZMV)
(10-12h hoje)
6. dan (4. dan vzpona) Tabor I. – DOGUBAYAZIT. . Po zajtrku se lahkotno spustimo
v dolino. Zapeljemo se mimo kurdskih vasic do Noetove barke. Sledi vožnja do prekrasne
palače Ishan paša, ki kraljuje nad svileno cesto. Obiščemo palačo in občudujemo enkratno
kombinacijo armenske, gruzijske, osmanske in iranske arhitekture. Povzpnemo se do
razvalin urartske trdnjave odkoder se odpre pogled na brezčasno pokrajino. Vožnja v
Dogubayazit. Prosto za raziskovanje mesta, lahko obiščemo tudi turški hamam. Večerja.
Nočitev v hotelu. (H, ZV)
7. dan VAN – izlet z ladjico na AKDAMAR- VAN. . Zajtrk. Vožnja med lavinimi jeziki čez
2.600 m visok prelaz do čaja pri slapovih Muradije. V Vanu obiščemo inštitut vanskih muc.
Vožnja ob največjem sodavem jezeru na svetu – Van. Dežela nas polni z enkratno lepoto. Iz
pristanišča nas ladjica popelje na izlet na otok Akdamar, ker obiščemo armensko stolnico iz
11. stoletja. Tu si privoščimo piknik kosilo, se okopamo v sodavem jezeru in raziščemo
prvinski otok. V Vanu obiščemo inštitut vanskih muc. Morda postanemo pri srebrarjih. Ob
sončnem zahodu se povzpnemo na Tušpo, nekdanjo prestolnico urartske civilizacije, ki
dominira nad Vanskim morjem. Vožnja v hotel. Prosto v Vanu za nakupe ali pa raziskovanje
utripa živahnega mesta. (H, Z, piknik kosilo)
8. dan VAN – ISTANBUL – LJUBLJANA. . Zajtrk. Prosto do odhoda za samostojno
raziskovanje. Po želji ogled tkalnice preprog, kjer spoznamo čudovite izdelke vzhodne
Turčije in severnega Irana. Vožnja na letališče in polet preko Istanbula proti Ljubljani ali
bližnjemu letališču (v tem primeru še vožnja do Ljubljane). (Z, letalo)
V primeru zaprtja dostopa do Malega Ararata bomo aklimatizacijski vzpon opravili
na Araratu ter se povzpeli iz tabora I na tabor II in spustili nazaj v tabor I. V tem
primeru en dan več spimo na gori v šotoru, ne pa v hotelu v Dogubayazitu.
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
1365 EUR

Aktualna cena
1365 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 6 - 9 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 10 - 14 oseb
Doplačilo za povišanje cene letaliških in varnostnih pristojbin

99,00 EUR
66,00 EUR
18,89 EUR

Doplačila po želji
Doplačilo za enoposteljno sobo
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **
Zdr. zav. Vzajemna Tujina do 8dni posamično , S kritje - dodatek za
vzpone nad 3000 m nadmorske višine
Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja

120,00 EUR
45,00 EUR
4,56 %
21,71 EUR

3,50 %

Cena (najmanj 15 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, 3-4 nočitve na nivoju 3* z zajtrkom in obroki kot so
opisani v programu (v restavraciji ali v hotelu), vse prevoze in oglede s klimatiziranim
avtobusom, vstopnine po programu, izlet z ladjico po jezeru Van, organizacija vzpona na
Ararat** slovensko vodenje in spremljevalca pri skupini 6 oseb in več in lokalne vodnike,
stroške priprave in organizacije potovanja.
**V planinsko potovanje so vključeni vsi prevozi s terenskimi prevoznimi sredstvi, lokalni
gorski vodnik, najem osličkov/nosačev za prenos prtljage in tovora, najem višinskih gorskih
šotorov, izposoja derez, zajtrk, malica in večerja, ter dovoljenje in državne takse. Potnik
potrebuje lastno spalno vrečo in cepin.
DRUGI PODATKI: VIZE: Slovenci za vstop v Turčijo potrebujemo najmanj 6 mesecev
veljaven potni list.ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 6
PRIPRAVA POTOVANJA: 19.04.2022
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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