
 
     Když se řekne Turecko , mnoha turistům vytane na mysli obrázek idylických 

středomořských pláží omývaných azurově modrými vodami. Slunce a písek nám 

však sotva něco napoví o bohatství, jež tato země nabízí. Turecko – most mezi 

Asií a Evropou – náleží k významným kolébkám lidské civilizace. Je to hrdá ze-

mě, jejíž kulturní a historické skvosty ohromují a inspirují i ostřílené cestovatele.  

     Kouzlo Turecka umocňují kontrasty mezi starým a novým. Istanbul vykazu-

je veškerý ruch a shon velkého světového města. Když se však vydáte z města 

ven, po několika hodinách cesty můžete spatřit venkovany, jak se shlukují kolem 

společné cisterny na vodu nebo se chystají na sběr dřeva na otop.  

      V překrásné kulise a krajině se odráží pozoruhodná rozmanitost terénu. Při-

tažlivé mořské scenerie, pláže s jemným pískem a hrozivé hory podél pobřeží Stře-

dozemního moře ustupují klidu a turecké jezerní oblasti, zatímco hluboké lesy a 

studená náhorní plošina na pobřeží Černého moře ponechávají návštěvníky nepři-

pravené na rozsáhlé liduprázdné stepi východních provincií.  

     Mnohé z tureckých národních parků a rezervací je posledním útočištěm živo-

čišných druhů, jež jinde v Evropě už téměř vyhynuly. Botanikové budou jistě 

nadšeni úžasnou přehlídkou flóry.  

     A nesčetné středověké památky, přátelskost a pohostinnost místních obyvatel 

zaručují nezapomenutelnou dovolenou. 
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       1.den – sobota 8.března 2014: SRAZ na letišti Schwechat ve Vídni  ve 12.30 hodin. Pro zájemce doprava 

z České Lípy mikrobusem s odjezdem v 5.00 hodin od KD Crystal. Odlet letadla nízkonákladové společnosti 

PEGASUS AIRLINES (specifické podmínky, které Vám byly zaslány s letenkou dříve a informace k zavazadlům 

v samotné kapitole těchto pokynů) je ve 14.25 hodin, a to přímým letem do Istanbulu., přílet v 17.30 hodin místního 

času (+1 hodina oproti Česku)., po příletu odbavení na letišti Sabiha Gokcen, transfer do evropské části města a ubyto-

vání v hotelu., nocleh., 

     2.den – neděle 9.března 2014:  po snídani celodenní prohlídka 

ISTANBULU., navštívíme starou část města – Sultanahmet a zde 

nejprve  náměstí Hipodrom, na kterém se nachází mj. Modrá 

mešita – zřejmě nejznámější mešita v celém Turecku, byzantský 

chrám Hagia Sofia, a také Baziliková cisterna, rozlehlá podzemní 

vodní nádrž, nádherný výtvor byzantského stavitelství. Po prohlídce 

Hipodromu přejdeme jen kousek na Serailový mys, kde se nachází 

jedno z nejbohatších muzeí světa – velkolepý palác Topkapi. Sa-

mozřejmě bude čas na prohlídku bývalého sídla tureckých sultánů, 

v jehož interiérech najdete drahokamy vykládané památky ukryté 

ve zdejší klenotnici, ale také poznáte jak žili sultáni – za návštěvu 

stojí v paláci Topkapi 

třeba Bagdádský pavi-

lon či harém, ve kte-

rém bydlely sultánovy 

manželky a konkubíny.  

Odpoledne sejdeme do 

oblasti Zlatého rohu, odkud odjíždí trajekty jednak z Evropy do Asie a 

jednak také výletní lodě po Bosporu. K návštěvě Bosporu doporučuji jen 

trajekt do asijské části, který je mnohem levnější a není tolik nudný… Na-

víc i z něj uvidíte např. krásné panorama, které poskytuje Serailový mys 

s palácem Topkapi, věže minaretů Nové mešity, Mešity sultánovy matky či 

Sülejmanovy mešity na jednom z vrcholků Istanbulu, a také modernější 

čtvrť Galata. Po prvním návratu z Asie se ještě podíváme do uliček okolo 

Sülejmanovy mešity a Univerzity, stejně jako na Bayezitovo náměstí. Večer 

možnost návštěvy „turecké show“ – večera, při kterém můžete shlédnout představení břišních tanců nebo se podíváme 

na rybářský trh, na kterém se i večer prodávají zaručeně čerstvé ryby a v jehož blízkosti je bezpočet „rybích“ restaura-

cí… Nocleh v hotelu., 

    3.den – pondělí 10.března 2014:  snídaně a po snídani cesta z Istanbulu. Trochu nezáživná cesta bude prakticky až 

k DARDANELSKÉMU PRŮLIVU poblíž Galipoli. Průliv přeplujeme trajektem a opět se ocitneme na asijském kon-

tinentu, v městečku Canakkale. Odtud, a vlastně až do konce našeho výletu, 

tedy zase do Istanbulu, už bude cesta hodně atraktivní!  Kousek od Canakka-

le odbočíme z vyhlídkové silnice podél Egejského moře, abychom se zastavi-

li v bájné TROJI. Jen málokterá turecká lokalita byla podrobena tak důklad-

nému archeologickému průzkumu jako Troja. Devět různých vrstev odhaluje 

jednotlivé historické epochy. Troja byla ohniskem Homérova eposu Ilias a 

zde se také odehrávala desetiletá trojská válka. Po procházce po značeném 

okruhu a po možné prohlídce zdejšího muzea bude naše cesta pokračovat dál. 

Odpoledne pojedeme po silnici, ze které se budou neustále otevírat vyhlídky 

na pobřeží Egejského moře a někde na pláži se také zastavíme. Otázkou 

koupání tak bude jen mo-

mentální počasí (a také 

teplota vody… - zřejmě, 

resp. zcela jistě, jen pro otužilce.). Naše dnešní cesta skončí 

v městečku AYVALIK, které leží také přímo u moře a jehož četné 

kamenné domy a městské mešity prozrazují řecký pravoslavný pů-

vod. Půvab Ayvaliku tkví v dlážděných uličkách a poklidném, neu-

spěchaném životním tempu. Ubytování v hotelu a nocleh., 

    4.den – úterý 11.března 2014: po snídani cesta do Bergamy a 

hlavně do velkolepé akropole PERGAMON, shlížející z návrší na 

novodobou Bergamu. Naším mikrobusem vyjedeme až ke vchodu do 

akropole, která patří k nejpůsobivějším památkám v Turecku.  Na-

chází se zde Traiánův chrám, Diův oltář (jeho rekonstrukcí se dnes 

pyšní Pergamonské muzeum v Berlíně), rozvaliny knihovny či agora, a také úžasné divadlo, vystavěné v 3.století před 

Kristem. Po prohlídce akropole se podíváme ještě k blízkému věhlasnému lékařskému středisku Asclepieion, které 

založil slavný lékař Galenos, který se tady v roce 129 narodil.  



 

    Z Bergamy a Permagonu se vydáme do třetího největšího města Turecka - IZMIRU. Tady si prohlédneme budovy 

 Archeologického a Národopisného muzea, které zřejmě k omezenému času nenavštívíme, projdeme se mj. na ná-

městí Konak s Hodinovou věží, vystoupíme k Sametovému hradu či k Agoře, jež byla za Římanů městským tržiš-

těm.  Ve večerních hodinách se ubytujeme v hotelu v letovisku Kusadasi., nocleh., 

    5.den – středa 12.března 2014: snídaně. KUSADASI  je také přístav, kde často zastavují luxusní výletní lodě. Co se 

rušného a hýřivého nočního života týče, konkurovat mu může snad jedině 

Istanbul a Bodrum. A my se můžeme rozhodnout zda dáme přednost odpo-

činkovému dni v tomto letovisku nebo se vydáme právě do BODRUMU 

(cena fakultativního výletu 450.-Kč + lodní lístky), což je dnešní název 

starověkého dórského města Halikarnas, kde nechal Mausulus II. postavit  

proslulé Mauzoleum, a tedy jeden ze sedmi divů světa… Kdo se rozhodne 

pro výlet sem, rozhodne se zároveň i pro lodní výlet na řecký ostrov KOS, 

kam se dostaneme lodí z bodrumského přístavu. 

Cena zpáteční trajektové jízdenky je 22.-€ (bez 

záruky) a plavba potrvá 50 minut. Na ostrově  Kos 

v Řecku navštívíme stejnojmenné hlavní město ostrova, který přitahuje osadníky již od roku 

3000 před Kristem a Hippokratovo učení (ostrov je rodištěm slavného léčitele a „otce moder-

ní medicíny“ Hippokrata) přispělo k věhlasu ostrova. Procházka po městě nás dovede 

k pevnosti johanitů (z hradeb nádherný výhled), na náměstí Plateía s „Hippokratovým plata-

nem“ a k některým římským památkám. V pozdním odpoledni se vrátíme zpátky do turecké-

ho Bodrumu, kde bychom měli stihnout ještě návštěvu Mauzolea a antického divadla. 

Pozdě večer návrat do hotelu v Kusadasi., 

    6.den – čtvrtek 13.března 2014: po snídani odjezd z Kusadasi do EFESU, který se řadí k nejvýznamnějším rozpad-

lým městům západního světa.  Projdeme celý okrsek, ve kterém patří 

k nejzachovalejším Celsova knihovna, divadlo, Hadriánův chrám či původní ulice… 

Na cestě k Pamukkale se ještě zastavíme na místě antického města AFRODISIAS, 

kde se dochovaly zbytky Afroditina chrámu, stadionu a tatrapylonu – architektonic-

kého útvaru se čtyřmi branami – jednoho z klenotů Afroditia.  V podvečer příjezd k 

„Bavlněnému zámku“, jak se přezdívá travertinovým jezírkům v PAMUKKALE. 

Po příjezdu ubytování v hotelu a možnost návštěvy jezírek (do jezírek vstup zakázán, 

nicméně teplé prameny zde protékají takřka všude). Osvěžit se v nich lze i 

v přítomných bazénech. 

    7.den – pátek 14.března 2014: snídaně a ještě dopoledne pobyt u traverti-

nových teras v PAMUKKALE, příp. pro zájemce výlet do sousedního antic-

kého HIERAPOLISU, kde stojí za zmínku návštěva zdejší nekropole, velmi 

zachovalého divadla a Martyrionu sv.Filipa. Okolo poledne opustíme oblast 

Pamukkale a Hierapolisu a vydáme se na dlouhou cestu Anatolií 

k Marmarskému moři a později okolo něj do Istanbulu. Na trase se zastavíme, 

alespoň na chvíli, v KÜTAHYI, které při tažení na Gordion bylo i hlavním 

stanem Alexandra Velikého. Během zastávky se podíváme na zdejší paláce a 

městské domy, a také na zdejší bazary. Do Istanbulu dojedeme okolo dvaadva-

cáté hodiny., po příjezdu ubytování a nocleh., 

    8.den – sobota 15.března 

2014: snídaně v hotelu a ještě 

cca dvě poslední hodiny strá-

víme v ISTANBULU. Tuto 

dobu můžete prožít na Velkém 

či Egyptském bazaru (otevírá 

v 8.00 h) a využít ji k nákupu 

suvenýrů. Cca v 9.30 hodin 

odjezd na letiště Sabiha Gok-

cen v asijské části Istanbulu, 

odbavení a ve 12.25 hodin 

odlet letadla nízkonákladové 

společnosti PEGASUS AIR-

LINES do Vídně. Předpokláda-

ný přílet na letiště Schwechat 

ve Vídni je ve 13.45 hodin, pro 

zájemce cesta z Vídně mikro-

busem do České Lípy s před-

pokládaným návratem do 21.00 

hodin. Podrobnosti k cestám 

mikrobusem do Vídně a zpět 

v kapitole „Jak do Vídně?“. 



ubytování, stravování, spropitné 

Ubytování v rámci akce je zajištěno 

v malých hotelech 2* a 3*, a to ve 2-

lůžkových, příp. pro trojice ve 3-

lůžkových pokojích.  

Ve všech hotelech je zajištěna snídaně. 

Po celé zemi lze ve městech, na venkově a 

u čerpacích stanic najít rychlá občerstve-

ní, a to i   známých mezinárodních řetěz-

ců. Voda z vodovodního řádu je sice 

pitná, ale také Turci kupují vodu 

v obchodech.  

V restauracích se zpravidla dává spropit-

né ve výši kolem 10% z účtované částky.  

Za služby bývá zvykem v Turecku platit 

tzv. bakšišné – mějte po ruce neustále 

drobné peníze. 

 

cestovní formality 

Každý účastník akce musí mít platný 

cestovní pas. Platnost musí být minimálně 

do 15.června 2014.  

 

zavazadla k přepravě 

PRO PŘEPRAVU V LETADLE MŮ-
ŽETE MÍT ZAVAZADLO O MAX. 

VÁZE 20 KG, a palubní zavazadlo 

s max. rozměry 50x40x25 cm a max. 

váhou 8 kg!  

Respektujte tyto rozměry, letecké společ-

nosti striktně dbají na dodržení podmínek 

a při nedodržení žádají o velké doplatky!  

Vzhledem k poměrně malému úložnému 

prostoru v mikrobusu v Turecku nejsou 

vhodné plastové kufry! 

 

doprava po Turecku 
Po Turecku se budeme pohybovat 8-

místným klimatizovaným a pohodlným 

mikrobusem. Na delších přejezdech budou 

zastávky po cca 2 hodinách jízdy. 

 

jaké bude počasí? 

Průměrná denní teplota by v tomto 

období měla být okolo 15 st.C, v noci 

ovšem může být jen málo nad nulou!  

 

lékařská péče, pojištění, očkování 

Lékařská péče je dostupná a kvalitní. 

Zvláštní očkování není třeba, ale je dobré 

zkontrolovat, že nemáte prošlé očkování 

proti tetanu a obrně. Naléhavě doporu-

čujeme uzavřít ještě před odletem u 

některé komerční pojišťovny cestovní 

pojištění, které bude zahrnovat i případné 

ošetření či hospitalizaci ve zdravotních 

zařízeních v zahraničí. 

 

čas 
V celém Turecku platí východoevropský 

čas, který je v zimě posunut oproti naše-

mu o 1 hodinu napřed. V pravé poledne v 

Turecku je teprve 11.00 hodin v Česku. 

        oblečení 

Po celý rok je vhodný lehký oděv, před-

nostně bavlna, co nejméně syntetických 

tkanin. Důležité jsou dlouhé kalhoty a 

dlouhé rukávy při návštěvě mešit. Při 

balení svého oblečení přibalte větrovky, 

na pěší výšlapy i pohodlné boty , trička, 

sluneční brýle, pláštěnku atd. A vzhledem 

k zimnímu období doporučujeme také 

teplé oblečení. 

 

bezpečnost 

V centrech větších měst choďte spíše ve 

skupinách, nezacházejte na opuštěná 

místa, nechoďte po setmění sami vylid-

něnými ulicemi, neupozorňujte na peníze, 

nenoste nápadně šperky, fotoaparáty 

apod. Turecká policie je vstřícná a lze ji 

kontaktovat 24 hodin denně. Tísňové 

volání – tel.: 155. Další důležitá telefonní 

čísla: První pomoc – 112, hasiči – 110 

 

 

jazyk 

V Turecku je úředním jazykem turečtina, 

ve východní části Turecka se pak používá 

kurdština. Anglicky mluví pouze mladí 

obyvatelé Istanbulu a v jiných částech 

Turecka pouze jedinci. 

 

elektřina 

Do sítě je dodáván proud o napětí 

220/230 voltů, AC – střídavý proud 50Hz. 

Zásuvky stejné jako u nás. 

 

nákupy, clo 

Ve velkých městech jsou obchodní centra, 

která mají klasický standard a kde lze 

koupit prakticky vše potřebné. Jejich 

součástí jsou i potravinové markety. 

Otevírací doba je zpravidla 09.00-19.00 

s polední přestávkou, o sobotách 08.00-

13.00 hodin. Bezcelně mohou být z Tu-

recka do zemí Evropské unie dováženy 

předměty osobní potřeby, dále 1 litr 

alkoholu, 2 litry vína, 400 cigaret nebo 

250 gramů tabáku nebo 50 doutníků. 

 

náboženství 

Na území Turecka je většina obyvatel 

islámského vyznání. Žádáme každého 

návštěvníka Turecka, aby tuto skutečnost 

respektoval a dodržoval muslimské zvyky. 

 

 

adresář 
Velvyslanectví ČR v Turecku 

Ugur Mumcu Cad. 100, Ankara 

Tel.: +3124461244, 4464804 

Generální konzulát  

Abdi Ipekci Cad. 71, Macka-Istanbul 

Tel.: +2122329046, 2309597  

 

měna,  

doporučené kapesné 

  Tureckou měnovou jednotkou je turecká 

lira (zkratka TL nebo TRY). Bankovky a 

cestovní šeky jiných hlavních světových 

měn lze směnit v kterékoli turecké bance 

či lepším hotelu. Vzhledem k příletu 

v sobotním podvečeru doporučujeme 

vyměnit alespoň část dolarů či eur hned 

po příletu na letišti. Nespoléhejte příliš na 

platbu platební kartou ani na výběr 

hotovosti z bankomatů.  

Současné kurzy:  1,-USD = cca 2,26 TL, 

1.-€ = cca 3,05 TL., 1.-TL = cca 9.-Kč. 

Takřka všude (ovšem pro nás v nevýhod-

ném kurzu) lze platit i americkými dolary 

či eury. 

Banky v Turecku  jsou otevřeny vesměs 

8.15-11.30 a 14.15-16.30 hodin. 

KAPESNÉ: vstupenky, které nejsou 

součástí startovného, a které doporuču-

jeme zakoupit: 

Modrá mešita - zdarma 

Hagia Sofia – 25.-TL 

Topkapi – 25.-TL + harém 25.-TL 

Převoz do asijské části Istanbulu                                    

– cca 3.-TL 

Ostatní pamětihodnosti (Troja, Perga-

mon, Hierapolis, Efes, Afrodisias, Ascle-

pieion) cca 15.- až 20.-TL = celkem cca 

100.-TL 

Trajekt na Kos – 22.-€ zpát. 

Celkem doporučujeme cca 150.-TL na 

vstupenky a cca 150.-TL na stravu 

(strava je o málo dražší než u nás). 

Doporučená výměna: 100,-€  

Nezapomeňte si také ponechat  22.-€ na 

lodní lístek pro cestu na ostrov Kos… 

Samostatnou kapitolou kapesného by 

mohly být nákupy. Lákavá tržiště svádí 

k nákupu suvenýrů nejrůznějšího druhu 

(koření, ovoce, tepané výrobky, koberce, 

zlato, stříbrné šperky atd.). 

 

        Jak do Vídně? 

Nechcete-li cestovat na letiště 

Schwechat ve Vídni individuál-

ně, nabízíme možnost cesty 

mikrobusem z České Lípy. Ná-

klady na cestu tam a zpět jsou 

cca 1000.-Kč/os. včetně parkov-

ného. Vyúčtování bude provede-

no dle skutečných nákladů. Je 

třeba se přihlásit předem, a to 

nejpozději do 3.března 2014. 

Odjezd z České Lípy je v sobotu 

8.března v 5.00 hodin ráno od 

KD Crystal.  

Cesta zpět hned po příletu leta-

dla do Vídně a po odbavení., 

předpokládaný návrat do České 

Lípy ve 21.00 h.  



 

 

 

 

Přeji Vám klidné přípravy na akci S OVýTem ZÁPADNÍ ANATOLIÍ 

a jen hezké zážitky z Turecka! 
 

 


