
2014. augusztus 3-14. 
 

Ősi hettita városok, Pontuszi királyok városai, Tokat, Sívas, Nemrut-hegy kőemberei, Eufrátesz folyó, 
Kurdisztán, Urfa: Ábrahám szülővárosa, Harran, túra az Ala-hegységben, Kappadókia: föld alatti városok, 

kora keresztény templomok, Konya: a keringő dervisek városa, Isztambul (Konstantinápoly) 

 
 Indulás: Gyülekezés 2014. augusztus 3-án, vasárnap délben 12:00-ig Budapesten, a Műcsarnok mögött a homokóránál. 

12:30-kor indulunk buszunkkal Törökországba. Felszállási lehetőség Esztergomban a gimnázium előtt 11:00-kor. 

 Érkezés: 2014. augusztus 14-én csütörtök délután Budapestre. 

 Szállás: 
1-2. éjszaka a buszon, 

3. éjszaka HATTUŞAŞ-ban, a Başkent Demiralan és a Baykal 

hotelekben (Közép-Anatólia) 

 4. éjszaka a buszon, 

 5. éjszaka YUVACALI-ban, nomád családoknál (Dél-kelet Anatólia) 

6. éjszaka SANLIURFA-ban, a Beyzade Konak Hotelben és az Aslan 

Guest House-ban (Dél-kelet Anatólia) 

 7. éjszaka ÇUKURBAĞ-ban, Şafak Pension-ban (Közép-Anatólia) 

8-9. éjszaka GÜZELYURT-ban, a Konaklari & Caves Hotel-ben 

(Közép-Anatólia, Kappadókia) 

 10-11. éjszaka a buszon. 

 Költség: 350 EUR + 110 TRY (szállás + utazás + étkezés egy része + belépők), melyből 150 Euró jelentkezésnél 

fizetendő foglalóként, a többi pedig június 1-ig. A foglaló a közös busz- és autópálya költségeket fedezi, visszamondás 

esetén csak abban az esetben tudjuk visszaadni, ha sikerült magad helyet találnod más jelentkezőt. A költség nem 

tartalmazza a 15 EUR vízumdíjat (határon fizetendő), melynek eltörlése folyamatban van.  

 Költőpénz: Törökországban a török líra (TRY vagy TL) a hivatalos fizetőeszköz. A költőpénzt már itthon érdemes 

beváltani, egyrészt azért mert a közös költség egy része ebben a valutában fizetendő, másrészt így elkerüljük a kétszeres 

váltásból (HUF-ról EUR, majd EUR-ról TRY-ra) adódó veszteségeket. Tartaléknak az EUR kivitelét javasoljuk kis 

címletekben (5-10-es). Jelenleg 1 TRY = kb. 100 HUF (2014. január 15.) 

jelentkezési határidő: 2014. március 15. Jelentkezni az útlevélszám és a mobilszám megadásával lehet Fejes 

Istvánnál (mobil: +36-20-400-58-39; e-mail: fejesistvanofm@gmail.com).  

A jelentkezéssel párhuzamosan kérjük a 150 EUR foglalót is befizetni: 

A foglaló és a fennmaradó költség a megadott valutában és csak készpénzben fizethető  

Esztergomban, a Frankában Fejes Istvánnál vagy Budapesten a Szent Angéla Iskolában Szalai Gábornál.  



 Étkezés: A szállásokhoz egy kivételével jár reggeli, a nomádoknál pedig vacsora is lesz. A többi étkezésről kell 

mindenkinek egyénileg gondoskodni. Törökország keleti része olcsóbb, mint a nyugati fele; így vendéglőkben, utcai 

kebabárusoknál a magyarországi árszintnél olcsóbban tudunk étkezni (1 dőner kebab: 2,5 TRY, török tea: 1 TRY). Nagy 

élelmiszerboltokra ne számítsunk, viszont kisebb boltok, „marketek” mindenhol lesznek, ezek jól felszereltek. Ezekben 

egy gyors ebédhez általában könnyen be tudunk vásárolni (kenyér: „ekmek” + joghurt: „ayran”). 

- étkezés a nomádoknál: kb. 1 napig leszünk nomád 

családoknál Yuvacali-ban (Eufrátesz Atatürk víztározójától 

20 km-re délen). Itt nem található semmilyen bolt, market, 

vendéglő. Aki mégis a helyszínen szeretne vásárolni 

extrákat, megteheti a következő árakkal: palackos ivóvíz: 

2,5 TLY, Cola és egyéb ilyen: 2 TLY, nescafé: 2,5 TLY. 

- Ivóvíz, higiénia: Kizárólag palackozott víz fogyasztása 

javasolt, amely mindenütt kapható. Másfél liter ásványvíz 

ára kb. 0,5‑0,75 EUR. Étkezések előtt nagyon javasolt a 

fertőtlenítő géllel, törlőkendővel történő kézfertőtlenítés. 

- Alkohol: Alkoholt fogyasztani csak abban a vendéglőben 

lehet, ahol azt felkínálják. Utcán, köztereken alkohol nem 

fogyasztható. A nomádoknál bármiféle alkoholt elővenni 

tilos. 

 Pakolás: Próbáljunk meg a lehető legkevesebbet hozni, mert a busznak kicsi a csomagtere. Kerüljük a papírdobozba 

való csomagolást, ill. kartonszámra ne vásároljunk vizeket, mert úgy sem lesz elég, csak a helyet foglalja. Csomagodat 

vedd kétfelé (de ne több felé!): legyen egy kisebb hátitáska, amelyben benne vannak személyes irataid, pénzed, 

fényképezőgéped, fogkeféd és fogkrémed, továbbá egy pulóver (este a buszon hideg van), esőkabát, egy közepes méretű 

ásványvizes palack. Ezt vidd fel a busz fedélzetére. A nagycsomagodba legyen minden, amit egész nap nem használsz, 

amit csak este a szálláshely elfoglalása után kell elővenned. 

 Általános felszerelés: hálózsák (biztonság kedvéért) termosz vagy kulacs napközbenre, esőkabát, fejlámpa, bakancs 

vagy túracipő és egy váltócipő, fürdőruha, meleg öltözet (kabátra szükség lesz, mert a sivatagban éjjel hideg van, 

továbbá szükséges a hegyi túrához is). Sapka napszúrás ellen, napkrém leégés ellen. Érdemes hozni egy kisebb 

hátizsákot napi túrákhoz az aznapi ennivalónak, esőkabátnak. 

 Időjárás: Törökország éghajlata Isztambulban és a tengerpartokon mediterrán. Ez nyáron maximum 35‑38°C körüli 

hőmérsékletet jelent, de éjszakára sem hűl le a levegő 20°C alá. Jelentősebb csapadék nem várható. Törökország belső 

területei, Anatólia felföldjének éghajlata szárazföldi, ahol napközben gyakran nagyobb a forróság, mint a 

tengerpartokon. A sivatagos vidékeken mindez fokozódik: nappal nagyon meleg, éjjel pedig nagyon hideg van. 

Komolyabb csapadékra a belső területeken sem kell számítanunk. 

 Kommunikáció: A hivatalos nyelv a török, keleten a kurdok a kurd nyelvet beszélik. Elsősorban az angollal vagy 

némettel próbálkozhatunk, de alapvetően kevesen beszélnek idegen nyelveket. A magyar mobiltelefon szolgáltatók 

rendelkeznek helyi roaming partnerekkel. 

 Időeltolódás: +1 óra (GMT+2)   

 Öltözködés, kulturális sokk: Törökország szekularizált iszlám ország (már van fürdőruhás óriásplakát Isztambulban), a 

vallási előírások és az öltözködési szokások nem túl szigorúak. Nyugodtan viselhető póló, a városokban akár 

rövidnadrág is, nem elfogadott azonban a túlzottan nyitott és/vagy túlzottan rövid ruházat. 

Mecsetek látogatásakor hosszú öltözék, lábbeli levétele, valamint – nők esetében – fejkendő szükséges!!! 

 Elektromos áram: Törökországban a Magyarországon megszokott feszültség és aljzat használatos. A digitális 

fényképezőgépek és mobiltelefonok akkumulátorait a szállásokon fel lehet tölteni (érdemes elosztót hozni). 

 Feltétlenül szükséges: a belépéstől számított 6 hónapig érvényes útlevél! 

 Biztosítást mindenki egyénileg intézi igényei szerint. A biztositas.hu oldalon lehet tájékozódni, és egyben meg is lehet 

kötni a biztosítást. 



A túraterv vázlatos összefoglalása 
Augusztus 3.: Délután indulás Budapestről. Utazás M5 – Hu/SRB határ – Szerbia – 

Bulgária – Törökország. Az éjszakát a buszon utazással töltjük.   

Augusztus 4.: A délelőtti órákban érkezünk meg Isztambulba (Konstantinápolyba). A teljes 

napot Isztambul bejárásával töltjük. Először felsétálunk a Sultanahmet-be, ahol a 
nevezetességek nagy része található. Elsőként a Topkapi Palotát járjuk be, mely 1453-tól 

kezdve 400 éven át folyamatosan épült. Emiatt időnként más-más építészeti stílusban folytatták 

az építését, és az aktuális uralkodó ízlése mindig nyomott hagyott a hatalmas palotarendszeren. 
A Topkapi nagyságára jellemző, hogy nagyobb, mint a Vatikán. A palotában megtekintjük a 

kincstárat, amely a „mesés keletet” idézi, valamint a háremet. A következő látnivalónk a 6 

minarettel Isztambul látképét uraló Kékmecset (Szultán Ahmed Mecset). Kora délután az 
Elsüllyedt Palotába (Yerebatan Saray) látogatunk, ami nem más, mint egy földalatti ciszterna. 

A délután hátra levő részét a Fedett Bazár felfedezésével lehet tölteni, ahol kb. 4000 üzlet 

található. Kora este továbbindulunk kelet felé, az éjszakát a buszon utazással töltjük. 

Augusztus 5.: Reggel érkezünk meg Észak-Anatóliába, Amasya-ba, mely a pontuszi királyság első fővárosa. Elsőként a Yeşilirmak folyó mentén megtekintjük a régi 

oszmán házakat. Felettük a hegyoldalban hellenisztikus sziklasírok találhatók, ahová mi is felkapaszkodunk. Végül a városnézést a hegy tetején található fellegvárral 

zárjuk. A citadellát görögök, rómaiak és szeldzsukok is használták, úgyhogy nem sok maradt az egykori pontuszi királyok palotájából. A városban még megtekintünk két 

mecsetet: Burmali Minare Camii-t és a Gök Medrese-t. Amasya után még kb. 3 órát buszozni kell szállásunkig mely Bogazkale-ban (Hattuşaş), a hettita birodalom volt 
fővárosában található. A szálláshely elfoglalása után a nap hátralevő részét pihenéssel töltjük. 

Augusztus 6.: Reggel a Hettita Birodalom fővárosának (Hattuşaş-nak) a felfedezésére indulunk. Körutunkat a Királyi kapunál és az Oroszlán kapunál kezdjük. Ezután 

megtekintjük a 70 m hosszú alagutat, a Yerkapi-t, majd a fellegvárba látogatunk (Büyükkale). Nem megyünk el Hattuşaş-ból, hogy meg ne tekintenénk az Ezer Isten 
Templomát, a Yazilikaya-t. Ebéd után buszra szállunk és továbbutazunk keletre, első megállónk Tokat. Itt pihenésképpen felkeressük a Tas Han Karavánszerájt, majd 

felkapaszkodunk az impozáns fellegvárba. Sétálunk egyet a kicsiny belvárosban a régi ottomán házak között, végül a Sulusoka utcával zárjuk a városnézést. Következő 

megállónk Sivas, a Selyem Út egyik állomása, ahová már valószínűleg estére érkezünk. Itt esti séta keretében tekintjük meg a Kale Camii-t, Bürüciye Medresesi-t és a 
Sifaiye Medresesi-t. Vacsora után dél felé vesszük az irányt, az éjszakát a buszon utazással töltjük.   

Augusztus 7.: hajnali 4 óra körül érkezünk Kocahisar-ba. Még a napfelkelte előtt egy kis túrára indulunk a 2150 m-es Nemrut Daği-ra (fejlámpa szükséges). Miért 

ilyen korán? Azért, hogy a felkelő nap fényében csodálhassuk meg a Kommagéné letűnt államának kőszobrait. Reményeink szerint napfelkelte előtt érjük el Antiokhosz 

sírját, ahol a hajnal első vörös sugarai elöntik a csúcsot. Ezután következik a csúcs közelében található 2 terasz kőszobrainak megtekintése. A csúcsról lejövet útba ejtjük 
az Eski Kahta-t, az ókori Arszameia, Kommagéné nyári fővárosát. Mielőtt a buszhoz érnénk Yeni Kale-ban felkapaszkodunk mameluk várába. Végül Septimus Severus 

hídjával zárjuk a nem mindennapi körtúrát. Ezután kb. 2 órás buszozás következik dél felé, útközben reményeink szerint megmártózhatunk az Eufráteszben is. Kb. délután 
16 óra körül érkezünk meg a mezopotámiai Yuvacali-ba, ahol kurd nomád faluban leszünk elszállásolva. A falu nagyon kicsi, mindenki „velünk lesz elfoglalva”. Itt a 

welcome drink (török tea) elfogyasztása után körbejárjuk a kicsiny falut, majd vacsorázunk. A nomádoknál „sokcsillagos” szállásban lesz részünk. 

Augusztus 8.: Reggelihez a nők segítenek kenyeret sütni, majd reggeli következik. Ezután 

elbúcsúzunk vendéglátóinktól, és dél felé vesszük az utat, első megállónk a méhkasszerű házairól híres 
Harran, Ábrahám faluja. Itt a sivatag közepén el tudjuk képzelni, amint az Úr kiszólította Ábrahámot, 

hogy hagyd el földedet… . Harran után Ábrahám nyomdokaiba lépünk és megpróbáljuk felkeresni az 

útviszonyoktól függően Han el Ba’rur-t, majd Suayb városát, amely Jetrónak, Midián papjának, Mózes 
apósának városa volt, végül a Sogmatar romokkal zárjuk a kört. Délután elfoglaljuk szállásunkat 

Urfában (Sanliurfa), majd a város felfedezésére indulunk. Felkeressük Ábrahám barlangját (itt született) 

majd a szent ponty életmentő medencéit. Ez a terület a Gölbasi, a medencék pedig: Balikli Göl és az 
Ayn-i Zeliha. A tóparton található az impozáns Rizvaniye Vakfi Camii és Medresse és a Halilur 

RahmanCamii. A városi sétát egy vacsorával zárhatjuk, érdemes kipróbálni az urfa kebabot! 

Augusztus 9.: Reggel elindulunk nyugat felé és kb. 5 órás buszozás után érkezünk meg az Ala-

hegységbe, Demirkazik faluba. A délutánt a Karami-Bogazi-szurdok bejárásával fogjuk tölteni. A 

keskeny völgy száraz, azonban több kristálytiszta vizű forrást is rejt. A völgyből kiérve 2800 m-en 

csodás panoráma fogad minket. A már megismert úton térünk vissza buszunkhoz. Demirkazikból 
buszunkkal az 5 km-re lévő szállásunkra utazunk Çukurbag-ba.   

Augusztus 10.: Egész napos túrára indulunk az Ala-hegységbe. Egy hatalmas völgyben indulunk el 

és a Sokulupinar forrásig meg sem állunk. Itt tartjuk első pihenőnket. Innen az út meredekké válik, elérünk egy 3500 m-es hágót, ahonnan szép kilátásunk lesz az Ala-

hegység északi völgyeire. Innen indulunk a 3723 m-es Emler csúcs meghódítására. Aki nem szeretne feljönni a csúcsra, itt bevárhatja a csúcshódítókat. A megismert úton 
térünk vissza a faluba, ahol buszra szállunk és kb. 2-3 órás buszozással érjük el mai szállásunkat a Kappadókia közepén található Güzelyurt-ot. 

Augusztus 11.: Reggel Kappadókia felfedezésére indulunk. Először Derinkuyu földalatti városát járjuk be, mely az egyik legnagyobb a maga 8 szintjével a föld alatt! 

Ezután Kappadókia központjába megyünk, bejárjuk Ürgüp és Göreme tündérkéményeit, barlanglakásait, megtekintjük a szerzetesek és galambok völgyét végül megállunk 
a látványos Acigöl Krátertónál és az Agzikarahan karavánszerájnál. Este szállásunk ugyanott lesz Güzelyurt-ban.  

Augusztus 12.: Reggel a közeli Ihlara-völgy bejárására indulunk. Itt megannyi kis templom található a kora keresztény időkből. Délután buszra szállunk és Konyába, a 

keringő dervisek városába utazunk. Itt megtekintjük az Alaeddin dzsámit és egy igazi iszlám zarándokhelyet, a Mevlana Múzeumot. Konyát elhagyva északnyugat felé 
vesszük az irányt, de mielőtt a nap lemenne, teszünk egy rövid sós sivatagi sétát a kiszáradt Tuz-Gölü (tó) partján. Az éjszakát a buszon utazással töltjük. 

Augusztus 13.: Reggel érkezünk meg Isztambulba. Itt már „csak” egy nevezetesség, a Hagia Sophia maradt hátra. A mecsetté átalakított templom megtekintése után 

szabadprogram következik, be lehet vásárolni a bazárban, vagy kedvünkre sétálhatunk Isztambul utcáin. Késő délután indulunk hazafelé, éjszaka a buszon. 

Augusztus 14.: Dél körül érkezünk Budapestre. 


