Novoletna a(tra)ktivna Likija, 9 dni
Hoteli/pension 3*, polpenzion
–
–
–

aktivno doživite najlepše odseke 509 km dolge likijske poti
vijugajte med borovimi gozdovi in kristalnim morjem
vsrkajte mehkobo tradicionalne Turčije in se sprostite v čudoviti naravi

24.12.2022 do 01.01.2023
3 - Oskarjevo doživeto potovanje
Novoletna a(tra)ktivna Likija 9 dni je pripravljena za ljubitelje narave, sproščenih aktivnih
počitnic, pohodnikov in planincev ter vseh, ki želite preživeti teden dni v civilizacijskem
odklopu in v objemu narave. 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 zadnjimi dnevi potovanja v čarobnem Čiraliju, ki očara
vsakogar. Likijsko pešpot štejejo med deset najlepših pešpoti na svetu.
Doživite pristen turški teden v odklopu narave. Prepustite se sebi in stiku z njo.
1. dan LJUBLJANA – ANTALYA. . Zbor potnikov na ljubljanskem letališču in polet preko
Istanbula v Antalyo. Po pristanku se sprehodimo po starem mestnem središču Kaleiči in prvi
stik s pravo Turčijo, okušamo ulično hrano in občutimo – smo na pravem mestu! Nočitev.(H,
letalo)
2. dan ANTALYA – TERMESSOS – ELMALI - FETHIYE. . Zajtrk. Vožnja visoko v gorovje
Taurus, kjer raziščemo čudovito antično mesto Termessos, ki kraljuje nad dolino Antalye in
ki ga zaradi naravne lege ni uspel osvojiti Aleksander Veliki. Prevzamejo nas ostanki, še
posebej spektakularen je teater! Vožnjo s postankom v Korkuteliju. Nadaljujemo v Elmali, ki
je pravi tradicionalni dragulj – staro osmansko mesto sredi gora. Sprehodimo se po starem
mestnem jedru in tržnici, obiščemo mestno mošejo in si privoščimo odlično turško hrano. Pot
po višinskih planotah proti Fethiyam. Raziščemo čudovito obmorsko letovišče. Večerja in
nočitev. (H, ZV)
3. dan FETHIYE - Likijska pot: Gey – Kabak – OLUDENIZ – FETHIYE. . 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. Vožnja do hotela. Večerja. Po želji raziskovanje mesta
Fethiye. Nočitev. (H, ZV)
4. dan FETHIYE – Likijska pot: Ovačik – Babadag – po želji z žičnico na vrh
Babadag. . 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. Po želji se
z žičnico odpeljemo do vrha najvišje gore Babadag s čudovitimi pogledi na okolico. Za
doplačilo pa si lahko privoščite najlepši polet v tandemu z jadralnim padalom v Turčiji in
enega 10-ih najlepših na svetu. Vrnitev v hotel. Večerja in nočitev. (H, ZV)
5. dan FETHIYE (OKOLICA) – Likijska pot: Kaya – Oludeniz – SAKLIKENT –
PATARA - KAŠ.. 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. Prepustimo se čudoviti pustolovščini –
vstopimo v visoki vintgar brez neba in se po soteski prebijamo proti vrhu. Kosilo na
plavajočih platojih. Vožnja do Patare in sprehod po čudoviti zlati plaži – v lepem vremenu
lahko tudi skok v morje! Dan zaključimo v šarmantnem Kašu, čudovitem mestecu s
posebnim vzdušjem. Pazite, da se vam kaj lepega ne zgodi. Namestitev in prost večer.(H,
ZK)
6. dan KAŠ - Likijska pot: Kale – Kapakli - izlet z ladjico – ČIRALI . Zajtrk. Vožnja do
čudovite pokrajine, kjer se po tisočletni pešpoti v apnenčastem okolju sprehodimo do
slikovitega zaliva. Srečamo se z našo ladjico, ki nas popelje na celodnevni izlet do
potopljenega mesta, ki ga lahko začinimo s sončenjem in z nekaj sreče tudi s skokom v
morje. Kosilo. Popoldne se med tisočletnimi oljkami in likijskimi sarkofagi povzpnemo na
trdnjavo nad vasico brez avtomobilov in uživamo v vrhunski panorami. Vožnja proti Čiraliju.
Še prej pa si privoščimo čudovito večerjo v Ulupinarju. Namestitev v prijetnem okolju in
priprava na počitnice! Nočitev. (H/P, ZKV, ladjica)

7. dan ČIRALI – obisk OLIMPOSA in Likijska pot: od Ulupinarja do Himere. . Zajtrk.
Jutranji sprehod po plaži in čez atraktivno sedlo do antičnega gusarskega gnezda Olimpos,
ki si ga ogledamo. Obiščemo grad in Genoveško trdnjavo s čudovitimi razgledi. Prosto
dopoldne za užitek na plaži in lastno raziskovanje. Potem se odpeljemo do zelenega
Ulupinarja in si privoščimo pravo turško kosilo. Sledi popoldanski pohod po Likijski pešpoti
(3-4 ure) do večnih ognjev Himere. Zvečer občudujemo naraven pojav večnih ognjev in
uživamo v vzdušju. Pot nadaljujemo v dolino. Prost večer in nočitev. (H/P, ZK)

8. dan ČIRALI – Likijska pot: Čirali – Tekirova – HAMAM! . Zajtrk. Danes je najboljši

dan za čudovit in sproščen odsek Likijske poti od Čiralija do Tekirove (19 km, 6 ur), ki nas
blago vodi po borovih gozdovih nad lepimi razgledi nad morjem ter pogledi na gore na naši
levi. Na poti se lahko v skladu z lepim vremenom okopamo in osvežimo v morju. Na poti proti
Čiraliju lahko postanemo v hamamu – turški kopeli, kjer z nas zdrgnejo vso težo prehojenih
poti. Vrhunsko doživetje! Vrnitev v Čirali. Zadnja večerja. Nočitev. (H/P, ZV)
SREČNO NOVO LETO 2022
9. dan ČIRALI - ANTALYA - LJUBLJANA. . Zajtrk. Vožnja v Antalyo, kjer čas do odhoda
preživimo v starem mestnem jedru. Čas lahko izkoristimo za odličen shopping, sprehod po
mestnih ulicah ali uživanje v starem mestnem pristanišču. Vožnja na letališče in polet proti
Istanbulu in dalje proti Ljubljani. Konec potovanja. (Z, letalo)
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
1140 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 15 - 29 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 30 - 39 oseb
Doplačilo zaradi povišanja cen letaliških in varnostnih pristojbin
Doplačila po želji
Doplačilo za enoposteljno sobo
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Odstopnina (5,02 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **
Zdr. zav. Vzajemna Tujina do 11 dni kritje S - posamično
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

Aktualna cena
1089 EUR

90,00 EUR
45,00 EUR
32,00 EUR

318,00 EUR
25,00 EUR
5,02 %
18,36 EUR

10,00 %
3,50 %
5,00 %

Cena (najmanj 15 udeležencev) vključuje : letalski prevoz, letališke in varnostne
pristojbine (193 EUR) , 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
30 EUR.
Nastanitev in prehrana: 8 nočitev v izbranih hotelih/pensionih 3*. Vedno je vključen zajtrk
ter kosilo ali večerja (glede na opis v programu potovanja, lahko je tudi v lokalni restavraciji).

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: 15.10.2021
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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