Turčija in križarjenje, za študente

Program po dnevih
A. Turčija in 4dnevno križarjenje, opisni program
Trasa poti: Istanbul – Efes – Pamukkale – Saklikent – Fethiye (kržarjenje preko Oludeniza in
Kekove do Olymposa) - Kapadokia - Bospor - Istanbul
Iz Ljubljane ali bližnjega letališča letimo v prelep Istanbul, kjer ne izspustimo obveznih
znamenitosti četrti Sultanahmet, veličastne Justinjanove cerkve Svete Modrosti, Modre mošeje,
antičnega hipodroma, potopljene bazilike… in res dobrega uličnega najtlajfa okoli ulice Istiklal.
Po želji se posavnamo še v lokalnem hamamu.
Premik proti egejski obali, kjer si ogledamo najlepše in najbolj ohranjeno mesto antičnih Grkov
in Rimljanov v celotnem Sredozemju, marmorni Efes. Sapo nam bosta vzela predvsem štadion
s 25.000 sedeži in čudovita marmorna knjižnica.
V Pamukalah bomo obiskali snežno bele apnenčaste kaskade, ki jih je termalna voda ustvarjala
tisočletja. Antični Grki so na vrhu kaskad zgradili zdraviliško mesto Hierapolis, kjer bomo videli
številne templje, zdraviliške zgradbe, agoro in gledališče, se po želji namočili v antičnem
termalnem bazenu ter plavali med potopljenim ostanki grškega svetišča.
Sledilo bo nekaj dni raziskovanja sredozemske obale, tudi na 4 dnevnem križarjenju na
barkačah (guleti): videli bomo zavito laguno Oludeniz (eno najbolj slikovitih turških plaž, kjer
lahko nad njo skočiš z jadralnimi padalom), mesto duhov Kayakoy, v živo skalo izsklesane
grobnice starodavnih Likijcev, odpravili se bomo po veličastni soteski Saklikent (treking oz.
canyoning in rafting oz. tubing), si z ladje ogledali potopljeneo mesto Kekova, Križarski grad
Simena. Po koncu križarjenja pa ostanemo na plaži Olympos (izleti: plezarija, kajakiranje,
naskok na goro Olympos, večni ogenj Chimera, poležavanje).
Na koncu gremo še proti Kapadokiji. Tam tudi na gorskem kolesu raziskujemo mesečevo
deželo, polno kamnin nenavadnih barv in oblik ter človeških bivališč izklesanih vanje.
Odpravimo se do zelene soteske Ihlare kjer se skrivajo zgodnjekrščanski samostani ter
pokukamo v velikansko podzemno mesto, kjer se je nekoč skrivalo več tisoč kristjanov. Skupaj
obiščemo še tipični turški hamam. Opcija je tudi prelet z balonom (res hudo!) in quadbajking.
Povratek v Istanbul. Čas za nakupovanje na starodavni Pokriti tržnici, največjem bazarju na
svetu ter za izlet s trajektom po Bosporju.
Nočitve: v hotelih/hostlih brez lokalne kategorizacije, ponavadi z zajtrkom, v Olymposu bivanje v
lesenih bungalovih s polpenzionom, na ladji bivanje v dvoposteljnih kabinah s polnim
penzionom 3x. Na kopnem lahko skoraj povsod izbiraš med nočitvami v večposteljnih (ponavadi
4 do 5) sobah t.i. dormitorjih (največkrat z lastnim tuš-wc in klimo) ali standardnimi sobami
turističnega standarda (dvoposteljna, vedno lasten tuš-wc, klima), ki te za celotno pot stanejo
približno 45 evrov po osebi več. Zaželjeno je, da ob prijavi sporočiš preference. V nekaterih
krajih oz. izjemnih primerih izbira ni mogoča.
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Prevozi: za krajše relacije najeti avtobusi, za daljše pa lokalni redni avtobusi višjega standarda,
v mestih včasih tramvaj, dolmuš ali taksi. Križarjenje na leseni barkači.
Program priporočamo le tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.

B. Turčija in 4dnevno križarjenje, program po dnevih
15 dni
1. Zbor na letališču in polet proti Istanbulu. Letališki transfer ter namestitev. Če nismo prepozni,
sprehod po mestnem jedru, četrti Sultan-Ahmet, ki slovi po očarljivih ulicah, polnih večernega
vrveža. fešta. Nočitev
2. Istanbul – Selčuk: Ogled centra Istanbula, veličastne Justinjanove cerkve Svete Modrosti,
Modre mošeje, antičnega hipodroma, potopljene bazilike... Barantanje za začetnike na
največjem pokritem bazarju na svetu. Zvečer nočna vožnja z udobnim avtobusom proti Selčuku.
3. Selčuk – Efes - Pamukkale: Zjutraj prihod v Selčuk ter ogled slovitega Efesa. Marmorno
mesto Efes je najlepše in najbolj ohranjeno mesto antičnih Grkov in Rimljanov v celotnem
Sredozemju. Sapo nam bosta vzela predvsem ogromni štadion s 25.000 sedeži ter čudovita
marmorna knjižnica, zgrajena kot grobnica rimskemu guvernerju Celsusu. Popoldne vožnja do
Pamukkal. Namestitev in nočitev.
4. Pamukkale – Fethiye: Obiskali bomo snežno bele apnenčaste kaskade, ki jih je termalna
voda ustvarjala tisočletja. Antični Grki so na vrhu kaskad zgradili zdraviliško mesto Hierapolis,
kjer bomo videli največjo ohranjeno antično nekropolo, številne templje, zdraviliške zgradbe,
agoro in gledališče, se namočili v antičnem termalnem bazenu ter plavali med potopljenim
ostanki grškega templja. Popoldan odhod proti sredozemski obali in namestitev v letoviškem
mestu Fethiye. Ven v stari del in fešta.
5. Obiščemo starodavne, v živo skalo izklesane grobnice Likijcev. Sledi obisk mesta duhov,
Kaya Köyü, iz katerega so se 1923 izselili grški prebivalci in pojemo en tipični turški burek.
Premik v Saklikent, kjer gremo na lahkotni treking (canyoning) po veličastni soteski Saklikent.
Po trekingu se na tubah spustimo po reki in okopamo v zdravilnem blatu. Nočitev v drevesnih
hiškah v Saklikentu.
6. Saklikent - Fethiye: premik do Fethiy, vkrcanje na ladjo, prvi dan plujemo do Oludeniza. Tu si
lahko privoščite paraglajding in kopanje. Kosilo in večerja na krovu, nočitev v kabinah.
7. Nadaljevanje križarjenja, plavanje, snorkljanje, obisk znamenitosti na poti, sprehod po
šarmantnem mestecu Kas, relax. Polni penzion v kabinah na ladji.
8. Ogled potopljenega mesta Kekova, skozi kristalno čisto vodo si bomo ogledovali ostanke hiš,
kašč in cerkva. Naskok na križarski grad Simena. Polni penzion v kabinah na ladji.
9. Po zajtrku plujemo proti Andriakeju, od koder se odpeljemo proti Olympos plaži. Naša fešta in
nočitev.
10. Olympos: še en dan v backpekerski meki. Opcija fakultativnih izletov: s kajaki na sosednjo
plažo, večni ogenj Chimera, gora Olympos, plezanje,... Nočni bus do Kapadokije.
11. Kapadokija: Zjutraj krajši (2-3 h) foto - treking skozi prelepo dolino ali pojanje s quadbajki po
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Kapadokiji. Nočitev v idiličnem mestecu Göreme.
12. Dan za kolesarsko raziskovanje mesečeve dežele, polne kamnin nenavadnih barv in oblik
ter človeških bivališč izsklesanih vanje. Obisk doline pravljičnih dimnikov Zelve, Golobje doline,
mogočnih stolpov Učisar ali Ortahisar in še česa. Nočitev v idiličnem mestecu Göreme.
13. Kapadokija – Istanbul: Izlet z busom. Obisk zelene soteske Ihlare. Ob vznožju njenih
prepadnih sten se skriva več zgodnjekrščanskih cerkva in samostanov. Sledil bo ogled
velikanskega podzemnega mesta, pravih katakomb, kjer se je nekoč skrivalo več tisoč
kristjanov. Popoldne obisk tipičnega turškega hamama. Zvečer nočna vožnja v Istanbul.
14. Istanbul - izlet po Bosporju: Zjutraj prihod v Istanbul. Vkrcanje na trajekt, ki nas bo popeljal
po najlepših delih Bosporja. Pluli bomo pod četrtim največjim mostom na svetu, ki povezuje
Evropo in Azijo ter mimo številnih trdnjav in palač, zgrajenih na obeh straneh kanala. Po
povratku nakupi na sloviti tržnici slaščic in začimb ter sprehod in morda tudi žur v Galati, četrti,
kjer so nekoč živeli katoliški Evropejci.
15. Polet proti domu.

Lista stvari
Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanje Turčija in 4
dnevno križarjenje
Na letalu je ponavadi prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga).
V nahrbtniku naj se znajdejo (nekaj od tega dajte tudi nase):
obleka: več majic in kosov perila, poleg kratkih tudi lahke dolge hlače (platnene so
bistveno bolj primerne kot pa kavbojke, ki so za potovanje in vročino manj udobne);
obuvalca: čevlji, primerni za hojo (tudi čez drn in strn), sandali (po možnosti s fiksirano
peto, npr. Teva), še eni sandali/natikači za na plažo in pod tuš;
trivia: nožek, napihljiva ovratna blazinica, prašek in vrv za morebitno pranje;
kopalke, sončna očala, brisača, kapica s strehico ali podobno pokrivalo;
obvezna so tudi topla oblačila (npr. flis), vetrovka, ipd. Noči so lahko hladne;
spolna vreča ni obvezna, poveča udobje med sexom ter med dolgo vožnjo z avtobusom;
brez nje se načeloma da;
hardwear: najraje nahrbtnik, vendar ni prevelike panike, če vzamete kufer ali potovalko s
kolesci. Obvezno še mali nahrbtnik, kamor spravimo fotoaparat, steklenico vode in
ostale drobnarije;
mala naglavna svetilka (npr. Petzl za na glavo);
toaleta: poleg klasike še paket osvežilnih robčkov, krema za sončenje, nekaj za ustnice,
sredstvo proti komarjem;
zdravila in domača lekarna: proti prebavnim motnjam (Linex, oglje, Seldiar), šnopček ali
kaj podobnega (dnevno razkuževanje), vitaminski tableti (cedevita ali šumečke),
elektroliti, rehidracijska sol, spitadrem sprej za razkuževanje rok pred obroki, tablete
proti diareji, proti zaprtju, obliži, povoj, tablete proti slabosti;
knjiga, mp3 player, karte in še kaj, na kar smo morda pozabili in brez katerega ne moreš
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živeti.
Pusti doma predsodke, slabo voljo, tečno ženo/moža, tečnga fanta/punco, tečno lubico/lupčka,
drage uhane, zlate ogrlice, dragocene ure, lepe čeveljce, hlače zlikane na rob in ostale
nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in jeklene živce!
Shappa

Dobro je vedeti
Dobro je vedeti!
Formalnosti ob prehodu mej: Pri vstopu v državo imejte potni list, ki velja še vsaj 6 mesecev. V
Turčijo Slovenci (in tudi Hrvati) potujemo brez vizuma (do 90 dni). Za osebno uporabo lahko
prenesemo 1 liter žgane pijače in eno šteko cigaret na osebo, vendar Shappci v duty free shopu
raje vzamemo kak liter več, saj na meji ne komplicirajo.
Doku-drama: Priporočljivo je, da naredite dvojno kopijo potnega lista in kartic ter si kopije
shranite na mailu. Priporočljivo je, da s seboj vzamete tudi svojo fotografijo (za dokumente).
Zaradi načela recipročnosti v turških državnih muzejih že nekaj let ne upoštevajo ISIC kartico, ki
v drugih državah pomeni poceni vstopnine. Veljavna je le pri nekaterih manjših znamenitostih.
Samo zaradi potovanja v Turčijo se vam je ne splača izdelovati, lahko pa jo vzamete s sabo, če
jo že imate. Bistveno bolj je uporabna novinarska izkaznica.
Cepljenje, zdravje: Nobeno cepljenje ni obvezno. Bolj pazljivi se cepijo proti hepatitisu A, vendar
lahko (trebušne) preglavice zdravite tudi s pravilno prehrano in tabletami na potovanju. Voda iz
vodovoda ni pitna. Sadje vedno olupite. Več informacij dobite na Inštitutu za varovanje zdravja
RS, Trubarjeva 1, Ljubljana. Priporočamo, da si uredite zdravsteno zavarovanje z asistenco v
tujini.
Varnost: Turčija je varna dežela glede kraj, pa vendar previdnost ni odveč. Osebne dokumente
in denar nosimo vedno s seboj ali pa jih pustimo na recepciji v sefih. Nikakor jih ne puščamo v
sobah!!! Kar pustimo ali pozabimo na vidnih mestih (npr. v sobah ali hostlih), nas ne bo dolgo
čakalo. Opozarjamo, da vsak potnik potuje na lastno odgovornost. V izogib zapletom na
letališču prosimo, da pred vstopom na letalo pospravite kamere, baterije in mobilne telefone
med osebno prtljago (ki jo vzamete s seboj na letalo), medtem ko razna rezila (švicarski nožek,
pilica za nohte...) obvezno pustite v potovalki oziroma nahrbtniku. Pijačo in drugo tekočino
(kreme za sončenje, zobne paste), ki presega volumen 1 dcl, obvezno pustite v velikem
nahrbtniku.
Denar oziroma kartice: Turška valuta je nova turška lira, v razmerju do evra pa niha 1 EUR =
približno 2,5 TRY. V Turčijo potujemo z evri ter z bančno kartico. Pozor: menjalnice eurskih
kovancev ne odkupujejo, enako velja za dolarske bankovce starejše od 10 let. Potovalni čeki so
zelo težko vnovčljivi. V nasprotju s splošnim prepričanjem je menjava manjših vsot gotovine (do
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150 EUR) v menjalnicah še vedno nekoliko ugodnejša, kot pa dvigovanje enake vsote na
bankomatu.
Stroški: Za seboj rabiš še 450 EUR za skupne stroške po programu (500 EUR na programu s
križarjenjem), v visoki sezoni (jul, avg). Za spanje v dvoposteljni sobi 20-30 EUR več. Zraven še
približno 150 – 200 EUR za osebne stroške (hrana izven zajtrkov, pijača...). Dodatni izleti pa kot
po progamu, kjer piše v ceni.
Nekaj primerov: obrok hrane 2-8 EUR, nočitev z zajtrkom v hostlu v večposteljni sobi 10-12
EUR, v dvoposteljnih sobah turističnega standarda pa 15-20 EUR na osebo, pivo 2-3 EUR,
prevozi (avtobus, taxi, najeti busi, trajekt) skupaj približno 200 EUR, vstopnine približno 60 EUR
(popustov za evropske študente ni) ...
Seveda več denarja ne škodi – za rezervo, udobje, pivce za živce, kakšno fensi restavracijo in
ugodne nakupe. Denar za stroške bomo pobirali sproti, v EUR oziroma v lokalni valuti.
Dodatne aktivnosti: Naš program lahko po želji začinite s številnimi dodatni aktivnostmi, ki pa
seveda stanejo: balon v Kapadokiji in/ali paragliding v Oludenizu (pribl. 100 EUR oz 50-80
EUR), izlet z žičnico na goro Olympos (pribl. 40 EUR), plezanje in/ali kajakiranje v Olymposu
(pribl. 40 oz 15 EUR), turški večer (pribl. 30 EUR), hamam (20 EUR).
Hoteli: Hostli oziroma penzioni, v katerih bomo stanovali, so povsem primerljivi s podobnimi
hostli pri nas, večina jih ima na voljo tudi sobe turističnega standarda (tuš,wc,klima), kar je zgolj
malenkost manj od 3*** standarda pri nas. Sobe so enostavne, vendar čiste in urejene. Zajtrk je
ponavadi vegetarijanski. V Saklikentu ter v Olymposu spimo v lesenih bungalovih na posteljah,
posteljnina je največkrat že tam, vendar lahka spalna vreča ni odveč (za vsak slučaj). Na
jadranju se skombiniramo v dvo in troposteljne kabine, enoposteljna pa je vsaj 120 EUR dražja.
Prevozi: Na krajših razdaljah imamo svoj (mini) bus, na daljših pa potujemo z rednim, lokalnim,
ki pa je visokega turističnega standarda.
Internet – WIFI je dostopen skoraj v vseh hotelih brezplačno. Nekateri hostli imajo tudi javne
računalnike. Ti so ponekod plačljivi, ponekod ne.
Možnost podaljšanja potovanja: Možno se je vrniti kasneje v lastni režiji in ostati dlje.
Priporočamo potovanje na vzhod države. Sprememba datuma je ob prijavi brezplačna, po tem,
ko so letalske karte že natisnjene pa stane od 50 EUR dalje. V primeru zadostnega števila
interesentov lahko organiziramo tudi vodeno potovanje na vzhod (pribl 2.5 tedna).
Temperature: Turčijo lahko obiščete v katerem koli letnem času. Poleti ni nič kaj bistveno
topleje, kot pri nas. Spomladi in jeseni je topleje, kot na Jadranu, kopanje je možno že v marcu
ali aprilu. Pa vse do oktobra. Vendar je za dolgotrajno čofotanje v morju takrat vendarle
premraz. Pozimi so temperature zraka prijetne, vendar morje ni primerno za kopanje. Predeli
vzhodne Turčije so zaradi snega neprehodni.
Lokalni čas: Turški lokalni čas je eno uro pred našim.
Pomembne številke
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Naša predstavništva
Veleposlaništvo Republike Slovenije
Kırlangıç Sokak No. 36
06700 G.O.P.
Ankara
Turčija
T: (+) 90-312-405 42 21, 405 42 22
F: (+) 90-312-426 02 16
E: van(at)gov.si
http://ankara.veleposlanistvo.si/
Pristojno za: Azerbajdžan, Libanon, Sirija
Nj. Eksc. dr. Milan Jazbec, veleposlanik
Konzularni oddelek Veleposlaništva:
T: (+) 90 312 405 42 22
Uradne ure so vsak delavnik od 10h do 12h.
Generalni konzulat Republike Slovenije
Yapi Merkezi, Haci Resit Pasa Sokak No. 7
34676 Camlica
Istanbul
Turčija
T: (+) 90 216 321 90 00
F: (+) 90 216 321 90 13
E: basar(at)ym.com.tr
Konzulat Republike Slovenije
Fevzi Cakmak Cad.1305 SK
No: 1 Peker Apt. Kat:1
Antalya
Turčija
T: (+) 90 242 242 4526
T: (+) 90 242 247 9140
F: (+) 90 242 242 2835
E: sedatpeker(at)ozeczadeposu.com.tr
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