
 

Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích.                                                                                                                       
                                                                                                Aldous Huxley (1894-1963) 
 

 

 

 

 

 

        Když se řekne Turecko , mnoha turistům vytane na mysli obrázek idylic-

kých středomořských pláží omývaných azurově modrými vodami. Slunce a pí-

sek 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 hr-

dá země, jejíž kulturní a historické skvosty ohromují a inspirují i ostřílené cesto-

vatele.  

     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 12.února 2022: SRAZ na letišti Václava Havla v Praze ve 12.00 hodin, a to v terminálu 1 úplně napravo (po 
vstupu do terminálu jděte vpravo na konec haly). Odlet letadla nízkonákladové společnosti PEGASUS AIRLINES (specifické pod-
mínky, které Vám byly zaslány s letenkou dříve a informace k zavazadlům v samotné kapitole těchto pokynů) je ve 14.00 hodin, a to 
přímým letem do Istanbulu., přílet v 18.30 hodin místního času (+1 hodina oproti Česku)., po příletu odbavení na letišti Sabiha Gok-
cen, transfer do evropské části města a ubytování v hotelu., nocleh., 

     2.den – neděle 13.února 2022:  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 by-
zantského stavitelství. Po prohlídce Hipodromu přejdeme jen kousek na 
Serailový mys, kde se nachází jedno z nejbohatších muzeí světa – velkolepý 
palác Topkapi. Samozřejmě 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 pavilon či harém, ve kterém 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 Bospo-
ru. Na závěr ještě navštíví-
me Egyptský a Velký 

krytý bazar a podíváme se 
do uliček okolo Sülejma-

novy mešity a Univerzity, stejně jako na Bayezitovo náměstí. Nocleh v hotelu., 

    3.den – pondělí 14.února 2022:        snídaně v istanbulském hotelu, poté přejezd 

přes BOSPORSKÝ PRŮLIV po jednom z Bosporských mostů do Asie, poté cesta 

okolo MARMARSKÉHO MOŘE na východ Turecka do oblasti města Erzincanu, 

kde poprvé přejedeme přes řeku EUFRAT., po příjezdu ubytování a nocleh., 

    4.den – úterý 15.února 2022: po snídani v hotelu dopolední zastávka 

v ERZURUMU (seldžucké hrobky, pevnost, mešita Laly Mustafy Paši). Odpoledne 

přejezd a prohlídka pevnosti v KARSU., ubytování v hotelu., nocleh., 

    5.den – středa 16.února 2022: snídaně. cesta k nedalekým rozvalinám města ANI u arménských hranic (Kostel sv.Řehoře, Kated-

rála, procházka kolem městských hradeb atd.)., odpoledne objedeme po úpatí bájnou HORU ARARAT (5165 mn.m.), nejvyšší horu 

Turecka, která je místem posledního odpočinku Noemovy archy. Cca půl hodiny cesty od hranic s Íránem budeme projíždět městem 

Dogubeyazit a večer se ubytujeme v okolí JEZERA VAN., nocleh., 

    6.den – čtvrtek 17.února 2022: po snídani v hotelu, zastávka u KOSTELA SV.KŘÍŽE z 10.století, ležícího na břehu JEZERA 

VAN, a později u starého tureckého mostu MALABAKI BRIDGE postaveného v 6.století. Odpoledne prohlídka měs-

ta DIYARBAKIR (procházka nejrušnějším městem v jihovýchodním Turecku ležícím nad řekou Tigris., město s několika mešitami 

a zachovalým městským opevněním)., ubytování a nocleh.,  

    7.den – pátek 18.února 2022: po hotelové snídani se vydáme na další cestu, která nás přes řeku Eufrat dovede k HOŘE 

NEMRUT nacházející se v NÁRODNÍM PARKU NEMRUT DAGI. Na vrcholu této hory budeme obdivovat obří kamenné hlavy, 

které nechal vztyčit král Antiochos I. již v 1.století před Kristem. V 

průběhu odpoledne a večera dojedeme do oblasti Kappadokie, kde 

strávíme následující 2 noci a celý příští den., 
    8.den – sobota 19.února 2022: snídaně celodenní pobyt v oblasti 
jedinečné KAPPADOKIE. V průběhu dne navštívíme mj. charakteris-
tické skalní útvary v okolí ÜRGÜPu, jeskynní obydlí v oko-
lí ZELVE či GÖREME, podzemní město DERINKUYU či skalní 

kostely třeba v UCHISARU... Nocleh ve stejném hotelu.,  
    9.den – neděle 20.února 2022: snídaně v hotelu, cesta okolo slaného 
jezera TUZ GÖLÖ u Aksaray do ANKARY, hlavního města Turecké 
republiky. Odpoledne možnost návštěvy Atatürkova mauzolea, citadely 

či čtvrti Ulus/Hisar s řadou bazarů a trhů... V podvečer přejezd k Marmarskému moři, ubytování a nocleh., 
   10.den – pondělí 21.února 2022: po snídani transfer na letiště v Istanbulu a ve 12.35 odlet z letiště Sabiha Gokcen v asijské části 
Istanbulu, odbavení a ve 12.25 hodin odlet letadla nízkonákladové společnosti PEGASUS AIR-LINES do Prahy. Předpokládaný přílet 
na Letiště Václava Havla v Praze je ve 13.20 hodin.  



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 21.srpna 2022.  

 

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 od 0 st.C až do 15 st.C 

dle navštívené oblasti. V noci ovšem může 

být i pod 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 22.-Kč, 

1.-€ = cca 25.50 Kč.Takřka všude 

(ovšem pro nás v nevýhodném 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 – 10.-USD 

Topkapi – 16.-USD 

Ostatní pamětihodnosti  cca 50.-USD 

Doporučená výměna: 300,-USD  

Samostatnou kapitolou kapesného by 

mohly být nákupy. Lákavá tržiště svádí 

k nákupu suvenýrů nejrůznějšího druhu 

(koření, ovoce, tepané výrobky, koberce, 

zlato, stříbrné šperky atd.). 

 

 

 

 

  
 

 
 

  
        



 

 
 

 

Přeji Vám klidné přípravy na akci S OVýTem PO STOPÁCH CHETITŮ K EUFRATU 
a jen hezké zážitky z Turecka! 

 
 


