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Turčija je nenavadna, raznolika in zelo zanimiva dežela. Čeprav se nam zdi daleč, pa smo s
Turčijo povezani in prepleteni na mnogih področjih, predvsem zgodovinsko. Dolga leta je bila
naša južna soseda; tako rekoč smo bili del ogromnega turškega imperija. In čeprav se je ta po
prvi vojni precej skrčil, se zdi, da se danes turški vpliv in Turki vračajo. Tako ali drugače!
Turčija je ogromna dežela in tokrat vas vabimo v njen manj znani, od prestolnice najbolj
oddaljeni del. To je vzhodna Turčija ali dežela, kjer živijo v glavnem Kurdi, ki jo imenujejo
Kurdistan. Dežela uradno ne obstaja, vendar dejstva njen obstanek potrjujejo. Kurdi veljajo
za ene najbolj gostoljubnih in najbolj prijaznih ljudi na svetu in o tem se boste zagotovo lahko
prepričali. Na potovanju, ki ga bomo pričeli na obalah Črnega morja, se bomo vozili v glavnem
po visoki vzhodni anatolski planoti in gornji Mezopotamiji med zgodovinskima rekama Evfrat in
Tigris, tik ob mejah z Gruzijo, Armenijo, videli biblijski Ararat z zahodne strani, uživali v
barvah in razsežnostih jezera Van ter prelepih, starih armenskih cerkvah, kot je na primer
tista na otočku Akdamar. Vrhunec bo zagotovo gora Nemrut, ki jo je v življenju enkrat treba
videti in zgodovinska ter prelepa mesta kot so Urfa, Mardin, Diyarbakir, Harran in Gaziantep.
Potovanje po krajih, ki so se znašli na prepihu civilizacij; prav vsaka je pustila sledi v krajih, ki
jih bomo obiskali in spoznali na tem prekrasnem potovanju. Da bosta užitek in udobje popolna,
smo izbrali lepe in zelo lepe hotele, tudi take s šarmom …

PROGRAM POTOVANJA
1. DAN: LJUBLJANA – ISTANBUL - TRABZON

Zbirališče potnikov na letališču JP na Brniku in polet z letalsko družbo Turkish Airlines proti
Istanbulu in nato dalje do Trabzona. Po popoldanskem pristanku v Trabzonu prevoz do hotela,
nastanitev, večerja in nočitev (V).

2. DAN: TRABZON – SAMOSTAN SUMELA – ERZURUM (300 km)

Po zajtrku se bomo sprehodili po središču mesta Trabzon, ki leži na obali Črnega morja in si
ogledali bizantinsko cerkev svete Sofije in imeli nekaj prostega časa. Nato se bomo odpeljali v
Pontske planine, do kraja Macka in po kanjonu reke vse do samostana Sumela, ki se nahaja
ugnezden 1200 m visoko v nedostopnih skalah znotraj nacionalnega parka Altindere. Z osebnimi
avtomobili se bomo popeljali vse do samostana in si ga ogledali. Samostan so ustanovili in postavili
leta 386 za časa imperatorja Teodozija, na mestu, kjer sta dva meniha našla čudodelno ikono
device Marije. Današnjo podobo je samostan dobil v 13. stoletju in velja za eno največjih
turističnih znamenitosti v Turčiji. Po ogledu bomo pot nadaljevali po nekoč znani karavanski poti
čez gorska prelaza Zigana in Kop in popoldne prispeli do najvišje ležečega turškega mesta,
Erzurum. Nastanitev v hotelu in prosto do večerje. Nočitev (Z,V).

3. DAN: ERZURUM – ANI – KARS (270 km)

Dopoldne si bomo ogledali največje znamenitosti mesta Erzurum iz časov, ko je bilo mesto prva
prestolnica nekdanjega seldžuškega imperija. Obiskali bomo veliko mošejo – Ulu Cami, tri grobnice
- Uc Kümbetler ter medreso z dvojnim minaretom. Po ogledih bo nekaj prostega časa za skodelico
čaja preden bomo pot nadaljevali po vzhodni anatolski planoti, mimo kurdskih in gruzijskih vasi,
mimo mesta Kars proti zaprti meji z Armenijo. Tukaj se nahajajo ostanki nekdaj slavnega mesta
Ani, ki je svoj razcvet doživelo zaradi strateške lege na Svileni poti. Ko je bilo na višku svoje slave
in moči je bilo mesto poznano pod imenom »mesto tisoč in ene cerkve« in je imelo preko 100.000
prebivalcev. Od nekdanje slave je ostal le del mogočnega obzidja in pa nekaj armenskih cerkva. Z
bregov mejne reke Arpa bomo lahko gledali v sosednjo Armenijo. Popoldne vrnitev v mesto Kars,
nastanitev v hotelu, večerja in nočitev (Z,V).

4. DAN: KARS – DOGUBEYAZIT – VAN (450 km)

Zjutraj bomo pot nadaljevali zelo blizu meje z Armenijo in dopoldne zagledali legendarni Ararat,
visok 5137 m, ki nas bo kar nekaj časa spremljal vzhodno od nas. Okrog poldneva bomo prispeli v
mesto Dogubeyazit, ki se nahaja zelo blizu meje z Iranom. Na vzpetini nad mestom se nahaja
prekrasna palača Ishaka Paše iz 18. stoletja, ki velja za pravi arhitektonski »potpuri« različnih
arhitektonskih slogov kultur iz okolice: od armenske in gruzijske preko perzijske do osmanske. Po
ogledu palače bomo pot nadaljevali proti jezeru Van, ki se nahaja na nadmorski višini 1640 m. Na
vzhodni obali jezera se nahaja utrdba, kjer je bila nekoč prestolnica urartske civilizacije, Tušpa.
Po ogledu utrdbe nastanitev v hotelu v središču mesta Van, ki ima danes skoraj 360.000
prebivalcev. Večerja in nočitev v hotelu (Z,V).

5. DAN: VAN – OTOK AKDAMAR – HASANKEYF – MARDIN (470 km)

Zjutraj se bomo ob obali jezera Van, ki ga nekateri zaradi razsežnosti imenujejo kar morje,
odpeljali do pristanišča na južni obali, od koder bomo z ladjo odpluli do otočka Akdamar, na
katerem stoji v celoti ohranjena armenska cerkev iz 10. stoletja; cerkev, ki jo krasijo lepi zunanji
reliefi. Popoldne bomo zapustili vzhodno turško višavje in pot nadaljevali do legendarne gornje

Mezopotamije in

mesteca Hasankeyf, ki leži na bregovih reke Tigris. Mesto je bilo nekoč

pomembno središče karavaserajev na tem delu Svilene poti in pomembno islamsko središče. Mesto
je Sulejman Veličastni priključil otomanskemu imperiju šele leta 1515. Prosto za popoldanski čaj,
preden bomo pot nadaljevali proti mestu Mardin. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev (Z,V).

6. DAN: MARDIN – DIYARBAKIR (90 km)

Zjutraj si bomo ogledali mesto Mardin, ki velja za enega najlepših mest v vzhodni Turčiji. Zaradi
bližine meje je arhitektura mesta povsem arabska. Obiskali bomo samostan sirskih pravoslavcev
Deyrul Zafarran, kjer liturgijo opravljajo še vedno v aramejščini. Ogledali si bomo medreso
Zinciriye, ki velja za eno lepših arhitektonskih primerov arabske gradnje. Sprehodili se bomo po
pokriti tržnici in imeli nekaj prostega časa, preden se bomo odpeljali do bližnjega mesta
Diyarbakira, poznanega kot prestolnica turških Kurdov. V mestu si bomo ogledali veliko mošejo, ki
jo je dal v 11. stoletju zgraditi seldžuški turški sultan Malik Šah in velja za eno najstarejših mošej
v deželi. Sledil bo ogled ogromnega obzidja, ki ga je že v 4. stoletju dal zgraditi cesar Konstancij
II., ter ostankov starega mostu čez legendarno reko Tigris. Po ogledih nastanitev v hotelu,
večerja in nočitev (Z,V).

7. DAN: DIYARBAKIR – GORA NEMRUT – ŠANLIURFA (375 km)

Zjutraj bomo pot nadaljevali proti kraju Siverek in nato bomo s trajektom prečkali legendarno in
biblijsko reko Evfrat. Nato bomo prispeli do kraja Kahta in se pričeli počasi vzpenjati na goro
Nemrut, visoko 2.134 m. Zadnjih nekaj metrov do prekrasnih kamnitih skulptur grških in perzijskih
bogov bomo naredili peš. Božanstva krasijo grobnico kralja Antioha I, naslednika helenističnega in
perzijskega imperija iz 1. stoletja pr.n.št. Pogled med božanstvi za bogove, vse tja do reke Evfrat
in dlje. Po ogledu se bomo spustili do vznožja gore in si na bregovih reke Cendere ogledali stari
rimski most iz 2. stoletja n.št., postavljenega v čast rimskemu imperatoru Septimusu Severusu.
Kratek postanek pri ostankih kraljevske trdnjave pri kraju Arsameia, ki je bila nekoč poletna
rezidenca helenističnih kraljev iz Komagene. Popoldne bo še postanek pri velikem Ataturkovem
jezu na reki Evfrat in čas za čaj s pogledom na čudo tehnike. Pozno popoldne prihod v mesto
Šanliurfa, nastanitev v hotelu za dve noči, večerja in nočitev (Z,V).

8. DAN: ŠANLIURFA – HARRAN – ŠANLIURFA (95 km)

Današnji dan bomo preživeli v lepi Šanliurfi in njeni okolici. V mestu, ki ima danes skoraj pol
milijona prebivalcev, živijo skupaj Turki, Kurdi in Arabci in zato je mesto poznano pod mnogimi
imeni. Grki so ga nekoč imenovali Edesa in po muslimanski tradiciji je to mesto prerokov in kot tako
eno najbolj svetih mest, v katerem se je rodil Abraham, oče treh velikih monoteističnih religij.
Ogledali si bomo jamo, v kateri naj bi se rodil Abraham, in jezero v katerem plavajo sveti krapi.
Povzpeli se bomo do trdnjave, od koder je lep razgled na mesto in imeli prosto v starem delu mesta
za sprehode po tržnici in ozkih ulicah. Popoldne se bomo odpeljali do bibličnega mesta Harran, od
koder naj bi Abraham krenil v obljubljeno deželo. Mesto danes slovi po ostankih najstarejše
islamske univerze na svetu in tradicionalnih hiškah v obliki čebeljih panjev. Popoldne vrnitev v
Šanliurfo, prosto do večerje in nočitev (Z,V).

9. DAN: ŠANLIURFA – GÖBEKLI TEPE – GAZIANTEP (170 km)

Zjutraj se bomo podali do bližnjega arheološkega parka Göbekli Tepe, kjer se nahaja najstarejši
tempelj na svetu, star približno 11.500 let in datira v 10. stoletje pr.n.št. Po ogledu se bomo
odpeljali do zadnjega mesta na naši poti, Gaziantepa. Mestu, ki ima danes skoraj milijon in pol
prebivalcev, so vladale vse najbolj znane zgodovinske dinastije oziroma narodi: od Hititov,
Akadijcev, Asircev, Urartov in Babiloncev, Perzijcev, Makedoncev, Partijcev, Komagenov,
Rimljanov, Bizantincev, Armencev, Sasanidov in Arabcev do Otomanov. V mestu bomo obiskali znani

muzej mozaikov, ki velja za enega največjih tovrstnih muzejev na svetu in se lahko pohvali s
prelepimi mozaiki, ki po večini prihajajo iz bližnjega rimskega mesta Zeugma na obalah reke
Evfrat. Po ogledu muzeja se bomo podali v središče mesta, kjer bomo na bazarju lahko uživali še v
zadnjih nakupih znanih in najboljših turških baklav, ki so doma prav tukaj. Nastanitev v hotelu,
zadnja večerja in nočitev (Z,V).

10. DAN: GAZIANTEP – ISTANBUL - LJUBLJANA

Dopoldne prevoz na letališče v Gaziantepu od koder bomo poleteli proti Istanbulu in nato dalje
proti Ljubljani, kjer bomo pristali pozno popoldne (Z).

ROK ZA PRIJAVO: najkasneje do 19.2.2020 oziroma do zapolnitve prostih mest!
CENA: 1.790 EUR
CENA VKLJUČUJE: letalsko karto na relaciji Ljubljana-Istanbul-Trabzon in GaziantepIstanbul-Ljubljana, vse letališke, varnostne in RSF takse (ki na dan 15.11.2019 znašajo 191 EUR),
vse prevoze po programu, nastanitve v hotelih s 4**** in s 5***** v dvoposteljnih sobah (doplačilo
za nastanitev v enoposteljni sobi znaša 290 EUR) na osnovi devetih polpenzionov, vse oglede in
vstopnine po programu, vožnja z ladjico po jezeru Van, lokalno vodenje v angleškem jeziku ter
slovenskega spremljevalca, organizacijo potovanja, nezgodno zavarovanje in DDV.

CENA NE VKLJUČUJE: morebitnih napitnin za lokalnega vodnika in voznika.
NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 25

Cena pri najmanj 20 plačanih potnikih znaša 1.890 EUR in pri najmanj 15 potnikih 1.990 EUR in pri
najmanj 10 potnikih je 2.190 EUR.

02 23 45 218

