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Wygasły wulkan i rzekome miejsce spoczynku Arki Noego jest cennym doświadczeniem dla 
poszukiwaczy przygód w pięknym krajobrazie południowo-wschodniej Turcji. Cały masyw góry leży 
w samym sercu Wyżyny Armeńskiej między jeziorami Van i Sevan, na terytorium Turcji, 32 km od 
granicy z Armenią i 16 km od granicy z Iranem. Powierzchnia masywu to ok. 1000 km² i składa się 
z dwóch szczytów: Wielkiego Araratu 5137 m i Małego Araratu 3896 m. Obecnie po rzezi Ormian w 
roku 1915 tereny wokół Araratu zamieszkiwane są przez napływową ludność turecką i kurdyjską. 
Góra położona na historycznie ormiańskich terenach, chociaż obecnie poza terytorium kraju, jest 
głęboko zakorzeniona w świadomości Ormian, i częstym motywem w literaturze i sztuce, a sama 
góra widoczna jest aż ze stolicy Armenii - Erywania.
Z góry roztaczają się wspaniałe widoki na Armenię, Gruzję i wysoki Kaukaz.

Ciekawostka:
Nazwa góry pochodzi od Ary - bożka z epoki brązu. Ara był bogiem śmierci oraz odrodzenia. Góra 
została nazwana na jego cześć ze względu na zmiany zachodzące na stokach pomiędzy "martwą" 
zimą a "żywą" wiosną. 

Warunki pogodowe:
Na wysokości 4200 m, gdzie znajduje się obóz II temperatury mogą być niskie, a w nocy spaść 
nawet poniżej zera. Pogoda na górze może być bardzo zróżnicowana. Z dnia na dzień możemy 
obserwować zmianę aury - z deszczu i chmur na słońce i czyste niebo. Najlepszy czas na działalność 
w rejonie Araratu to okres od czerwca do września. 

UWAGA!
Trasa przejścia zalicza się do łatwych wędrówek jeżeli chodzi o trudności techniczne, ale mile 
widziana jest umiejętność chodzenia w rakach. Około 200 m od szczytu używamy czekana.
Najwyższym punktem na trasie jest szczyt Araratu 5137 m i jest to wysokość, na której mogą już 
pojawić się pierwsze objawy choroby wysokościowej takie, jak: ból głowy, rzadziej mdłości czy 
wymioty. Objawy te są typowe i stanowią naturalną reakcję organizmu na rozrzedzone powietrze. 
Cały trekking jest jednak podzielony na etapy, które pozwalają zdobywać wysokość stopniowo i 
służą lepszej aklimatyzacji. Po dotarciu do obozu jest czas na wypoczynek, regenerację, a tym 
samym zminimalizowanie ewentualnych efektów ubocznych przebywania na dużej wysokości. 
Zalecamy przyjmowanie dużej ilości płynów i systematyczne nawadnianie organizmu. 
Na szczęście większości, która rozpoczyna tę wyprawę udaje się ją zakończyć z powodzeniem :)

Czas trwania: 4-5 dni
Maksymalna wysokość: 5137 m (Ararat)
Poziom trudności: Łatwy
Średni czas chodzenia na dzień: 5 godzin
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ARARAT DZIEŃ PO DNIUARARAT DZIEŃ PO DNIU

Dzień 1. Obóz I (3350 m)
Po wczesnym śniadaniu z Dogubayazit ruszamy do wioski położonej u stóp Araratu (ok. 2100 m), a 
następnie rozpoczynamy wędrówkę do obozu I, która zajmie nam ok. 4 godziny (8-10 km). Obóz I  
znajduje się na zielonych pastwiskach z rozsianymi kamiennymi ścianami, aby chronić namiot przed 
wiatrem. Nocleg w namiotach. 

Dzień 2. Dzień aklimatyzacyjny
Po śniadaniu idziemy w kierunku obozu II na 4200 m (ok. 4 godziny), a następnie wracamy do 
obozu I.  Po południu mamy czas na relaks i regenerację. Takie działanie przyniesie nam dużo 
korzyści i pozwoli zdobyć aklimatyzację, dzięki której skutki wpływu wysokości na organizm nie 
będą tak mocno odczuwane.

Dzień 3. Obóz II (4200 m)
Dzisiaj czeka nas droga do obozu II (10 km), która zajmie nam ok. 6 godzin. Po południu relaks i 
regeneracja przed nocnym wyjściem do góry już z zamiarem atakowania szczytu. 

Dzień 4. Ararat (5137 m)
Dzisiaj wielki dzień ataku szczytowego. Z obozu ruszamy ok. 2 w nocy, a droga na szczyt powinna 
zająć nam ok. 6 godzin. W zależności od warunków śniegowych, raki mogą być potrzebne dopiero 
jakieś 200 m przed wierzchołkiem. Na górę powinniśmy wejść około godziny 8. Po serii zdjęć na 
szczycie i delektowaniu się wspaniałą panoramą – mamy nadzieję, że pogoda tego dnia dopisze - 
schodzimy w dół, najpierw do obozu II na ciepły posiłek i herbatę, potem do obozu I. Kolacja i 
nocleg w obozie I. Szybka utrata wysokości spowoduje nasze coraz lepsze samopoczucie.

Dzien 5. Dogubayazit
Dzisiaj schodzimy z obozu I na parking (ok. 4 godz.), gdzie będzie czekał na nas transport, a 
następnie jedziemy do Dogubeyazit i na zasłużony relaks w łaźni tureckiej, aby rozluźnić zmęczone 
mięśnie. Wieczorem kolacja i nocleg w hotelu. 

UWAGA!
Góra znajduje się w strefie zmilitaryzowanej, a działalność na Araracie wymaga uzyskania 
odpowiedniego zezwolenia i możliwa jest tylko w zorganizowanej grupie. Ze względu na procedury 
organizacyjne, listę uczestników zamykamy na miesiąc przed rozpoczęciem wyprawy.



DOGUBAYAZITDOGUBAYAZIT

„Wrota Persji” jak określany jest Dogubayazit (czytaj: Doubajazyt), leżą 15 km na południowy 
zachód od Araratu, około 200 km od miasta Van i zaledwie 30 km od granicy z Iranem. Z jednej 
strony najwyższa góra unosząca się nad horyzontem, z drugiej zachwycająco piękny Pałac Ishak 
Pasha. Samo miejsce nie ma zbyt wielu atrakcji, ale jest główną bazą wypadową na Ararat. 
Atmosfera w mieście jest nasycona silnym dziedzictwem kurdyjskim, które przejawia się w muzyce, 
tańcu i teatrze i z wielkim entuzjazmem celebrowane są przez mieszkańców, zwłaszcza w 
miesiącach: czerwcu i lipcu, podczas Festiwalu Kultury i Sztuki.  

Ciekawostka:
Dogubayazit był kiedyś ważnym ośrodkiem handlowym, ale jego znaczenie spadło z ograniczeniem 
handlu wzdłuż tej trasy i został zniszczony w czasie wojny rosyjsko-tureckiej w XIX wieku i podczas 
I wojny światowej, kiedy miasto zostało zajęte przez wojska rosyjskie. Nad miastem znajdziemy 
inskrypcje klinowe (zapisy na murach) pochodzące z I tysiąclecia p.n.e. 

UWAGA!
W Turcji robienie zdjęć militarnym obiektom, np. mostom, jest zakazane i grożą za to poważne 
konsekwencje (konfiskata sprzętu fotograficznego, a nawet pozbawienie wolności).



Kompleks pałacowo-administracyjny położony na Szlaku Jedwabnym, 6 km od miasta Dogubayazit 
na myśl przywodzi „Księgę z tysiąca i jednej nocy”. Część jego magii pochodzi od jego położenia, 
wznosi się na wysokiej i ogromnej platformie, na powierzchni 7600 metrów kwadratowych i 
wpatruje się w górę Ararat i spogląda na całą Anatolię i jej piękne, zielone równiny. Budowa pałacu 
została zapoczątkowana w 1685 roku, a zakończona w 1784 przez kurdyjskiego wodza imieniem 
Ishak (Izaaka). Wspaniała architektura, mieszanina Anatolii, północnej Mezopotamii i Iranu oraz 
historia Imperium Osmańskiego przykuwa wzrok każdego, kto ów miejsce odwiedza i na długo 
pozostawia baśniowe doznania.

PAŁAC ISHAK PASHAPAŁAC ISHAK PASHA



NARODOWY PARK ARKI NOEGONARODOWY PARK ARKI NOEGO

Domniemane ślady Arki Noego odkryte zostały w 1985 roku pod śniegiem i wulkanicznym gruzem 
na wysokości około 4000 m, w pobliżu góry Ararat. W zdarzeniu tym brał udział zespół 
ewangelickich i chrześcijańskich odkrywców, którzy poinformowali o znalezieniu siedmiu dużych, 
drewnianych przegródek, rzekomo będących elementami arki. W pobliżu jej „śladów” jest 
utworzone małe muzeum, w którym znajdziemy zdjęcia dokumentujące poszukiwania, a cały rejon 
okala Park Narodowy.

Ciekawostka:
W Biblii arka opisana jest jako skrzynia z drewna akacjowego o wymiarach ok. 140×80×80 cm 
obita obustronnie złotą blachą. Zamknięcie Arki Przymierza stanowiła płyta ze złota. Zgodnie z 
tradycją żydowską, w arce przechowywano laskę Aarona (która zakwitła), dzban z manną i dwie 
kamienne tablice z tekstem Dekalogu. Według Księgi Królewskiej, w czasach Salomona znajdowały 
się tam jedynie tablice Przymierza. Jahwe miał je wręczyć na górze Synaj w trakcie wędrówki ludu 
Izraela z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Osobą, która miała wyłączne uprawnienie do bezpośredniego 
dostępu do arki był arcykapłan. 

“W siódmym miesiącu, siedemnastego dnia miesiąca arka osiadła na górach Ararat.” 
(Rodz. 8, 4)



WODOSPADY MURADIYEWODOSPADY MURADIYE
METEOR CUKURUMETEOR CUKURU

Drugi co do wielkości krater uderzeniowy po meteorycie na świecie (po Alasce) znajdziemy zaledwie 
4 km od przejścia granicznego z Iranem. Upadek meteorytu miał miejsce ponad 100 lat temu 
(1892 r.) i wydrążył w ziemi dziurę na 35 m szeroką i 60 m głęboką. 

Droga do Muradiye – miasteczka leżącego niespełna 90 km na północny wschód od Van, mniej 
więcej w połowie drogi do Dogubayazit, oferuje naprawdę dobre widoki na jezioro Van i wspaniałe 
pastwiska. Same wodospady nie są duże, bo zaledwie 20-metrowe, ale robią wrażenie, a sceneria 
wokół jest wspaniała. Zimą woda zazwyczaj zamarza, a latem obszar leśny w pobliżu wodospadu 
zapewnia przyjemny cień. Niech Was nie zaskoczy duża ilość nowożeńców, bo miejsce to dość 
popularne do fotografowania :) Po drodze mijać będziemy Most Diabelski – stary i ciekawy pomnik 
zbudowany w skale bazaltowej, a dodatkowych atrakcji doda most zawieszony z przodu wodospadu, 
który zapewni świetny widok na kaskady, a potem pozostaje zejść do poziomu wody i zamoczyć w 
niej choć stopy.



JEZIORO VANJEZIORO VAN

Bezodpływowe, słone jezioro leżące na Wyżynie Armeńskiej jest także największym i najgłębszym 
jeziorem w Turcji i największym na świecie jeziorem sodowym, silnie zasadowym (pH 9,8). Soda i 
inne sole pozyskiwane są przez odparowanie wody. W Van żyje zaledwie kilka gatunków ryb, w tym 
jeden endemiczny z rodziny karpiowatych – Alburnus tarichi, odbywający wędrówki na tarło do 
słodkowodnych dopływów jeziora, który jednak ze względu na przełowienia jest gatunkiem 
zagrożonym wyginięciem. Poza tym na dnie akwenu odkryto największe znane stromatolity, czyli 
wapienne kolumny o wysokości 40 m utworzone przez sinice. Na jeziorze znajdziemy liczne wyspy i 
przynajmniej na jedną z nich popłyniemy, a mianowicie Akdamar, gdzie zwiedzimy ormiański Kościół 
Świętego Krzyża z X wieku. Jezioro zasilane jest przez opady deszczu, topnienia się lodu i małe 
rzeki. Otoczenie zaś jest malownicze i stanowią je uprawy owoców i zboża oraz winorośle.

Informacje praktyczne:
Jezioro Van to 119 kilometrów w najszerszym miejscu, gdzie średnia głębokość wynosi 171 metrów, 
a maksymalna aż 451. Powierzchnia ogółem zajmuje 3755 km2 i położone jest na wysokości 
1640 m.

Ciekawostka 1:
Odpływ w kierunku zachodnim został zablokowany przez wulkan Nemrut, a jako jezioro
bezodpływowe, poziom wód jest zmienny. 18 tysięcy lat temu poziom wody był wyższy o 72 m, a 
9,5 tysiąca lat temu o 300 m niższy.

Ciekawostka 2:
Kot Van dawniej zwany „Potworem z jeziora Wan”, po turecku „wan kedisi”, w języku ormiańskim 
„wana katu”, a w języku kurdyjskim „piszyka wane”, to jeden w niewielu kotów, które potrafią i 
lubią pływać. Za odrębną rasę został oficjalnie uznany w 1969 roku. Klasyczny Van jest 
śnieżnobiały, jedynie na głowie ma jedną albo dwie rozdzielone plamki w kolorze rudym i w tym 
samym kolorze ogon. Obecnie są znane różne odmiany barwne tych kotów - czarne, niebieskie, 
kremowe, ale zawsze muszą występować plamy na głowie i ogon w tym samym kolorze. Koty te 
mogą mieć oczy bursztynowe, niebieskie albo różnokolorowe (jedno niebieskie, drugie 
bursztynowe), co objaśnia się wadą wrodzoną, zwaną różnobarwnością tęczówki. Dodatkowo koty 
te posiadają futro, które szybko obsycha z wody i jeden rodzaj sierści – okrywową i mają 
powiększony fałd skóry między kolejnymi pazurami, który ułatwia im pływanie i działa jak płetwa. 



STAMBUŁSTAMBUŁ

Stolicą Turcji jest Ankara, ale serce kraju znajdziecie w Stambule – mieście, które łączy ze sobą 
dwa kontynenty: Europę i Azję. Stambuł to także największe miasto świata i najludniejsze miasto 
Europy, ok. 14 mln mieszkańców. Położone nad cieśniną Bosfor oraz Morzem Marmara obejmuje 
część zachodnią – europejską i wschodnią – azjatycką, dlatego też Stambuł to niepowtarzalna 
mieszanka Orientu i Zachodu. A pamiętacie pierwszą nazwę Stambułu? Tak, to Bizancjum, które 
według legendy założył Byzas w 657 r. p.n.e., a dziś w tym miejscu ujrzymy pałac Topkapi. Potem 
zwany Nova Roma, Konstantynopol i w końcu Stambuł, był centrum chrześcijaństwa i islamu. 
Zwiedzimy Hagia Sophia, wspaniały kościół Mądrości Bożej, którego budowa przy udziale 10 tysięcy 
pracowników trwała prawie 6 lat, a sam budynek zachwyci nas swym ogromem, bogactwem i 
pięknem. Podobnie Błękitny Meczet, który swą nazwę zawdzięcza błękitnym płytkom, które zdobią 
jego ściany, a jak czasu wystarczy udamy się w rejs wzdłuż Bosforu by spojrzeć na miasto z innej 
perspektywy. Warto pamiętać, że Stambuł był dawniej celem słynnego Orient Expressu, którego 
trasa wiodła tutaj z francuskiej stolicy, stąd nie dziwi fakt, że nazywany często bywa „Paryżem 
Wschodu”.

Ciekawostka:
Znajduje się tu Kościół Św. Antoniego Padewskiego, który jest w mieście największą świątynią 
katolicką, gdzie w niedziele odprawiane są msze w języku polskim. 

UWAGA na kradzieże! Przestępczość jest tu bardzo wysoka.

Jeśli będziemy się umiejętnie targować, rodzaj posiadanej waluty nie będzie miał znaczenia :)



KAPADOCJAKAPADOCJA

“Ziemia pięknych koni”. Największy cud Turcji. Kraina położona w środkowej części Anatolii 
obejmuje około 600 kilometrów kwadratowych. Odkrył ją zaledwie 100 lat temu francuski 
naukowiec i jezuita -  Guillaume de Jerphanion, który w dzienniku napisał: „ujrzałem baśniowe 
doliny w oślepiającym świetle”. Od tamtej pory Kapadocja czaruje swym pięknem i nie daje o sobie 
zapomnieć. Pełna niezwykłych form, labiryntów, skalnych miast i wydrążonych w niej kościołów 
tworzy nierealny krajobraz. A historia jej powstania zaczęła się 60 milionów lat temu, kiedy trzy 
sąsiadujące wulkany pokryły Kapadocję warstwą wulkanicznego popiołu, a w trakcie wielowiekowej 
erozji miękka warstwa tufu wulkanicznego uległa spękaniu, a w powstałe szczeliny dostała się 
woda. Procesy erozyjne przyczyniły się do utworzenia unikalnych form skalnych i tak powstała 
kraina baśniowa, często nazywana księżycową, z charakterystycznymi domkami, grzybami i 
czubami, kanionami, wąwozami oraz podziemnymi przejściami położonymi niekiedy nawet 
kilkadziesiąt metrów pod ziemią. A co poza tym? W większych miastach smacznie zjemy lokalne 
specjały: placki z nadzieniem na ciepło czy kebaba w glinianym garnku, pogawędzimy przy sziszy i 
oddamy się zakupom, bo pamiątki są tu naprawdę piękne, od naczyń po dywany. 

Ciekawostka
Kapadocja to także kraina balonów. Całe niebo wypełnia się nimi, zwłaszcza przed południem. W 
promieniach porannego słońca można unieść się wysoko i zobaczyć z góry ten niezwykły cud natury. 

Fakultatywnie:
Lot balonem to wydatek około 100 euro, ale wrażenia bezcenne! :)



CIEKAWOSTKICIEKAWOSTKI

CZY WIESZ, ŻE …?
- jedynym miastem na świecie położonym na dwóch kontynentach jest Stambuł, który w ciągu swojej 
2500 letniej historii był stolicą trzech imperiów: rzymskiego, bizantyjskiego i osmańskiego,
- pierwszy konkurs piękności odbył się na Górze Ida (Kaz Dağı). Uczestniczkami były Afrodyta, Hera i 
Atena, które poddane były werdyktowi Parysa,
- w Stambule znajduje się historyczny budynek stacji kolejowej Sirkeci. Budynek ten służył jako 
ostatni przystanek Simplon - Orient Ekspresu - "króla pociągów i pociągu królów”, kursującego 
pomiędzy Paryżem a Stambułem od 1883 do 1977 roku,
- języki indoeuropejskie pochodzą z Anatolii,
- wiele wyrazów w języku angielskim takich jak angora, bulgur, byzantine, caique, divan, kiosk, 
mausoleum, meander, parchment, sherbet, turban, turquoise i yoghurt pochodzi z języka tureckiego,
- liczba gatunków kwiatów w Turcji wynosi około 9000, z czego 3000 to gatunki powszechne. W 
Europie na przykład istnieje 11,500 gatunków,
- liczba wykopalisk archeologicznych mających miejsce każdego roku w Turcji to przynajmniej 150,
- kuchnia turecka, wraz z francuską i chińską, jest jedną z trzech głównych kuchni świata. Turecka 
kuchnia jest bardzo barwna i urozmaicona,
- tradycja łaźni tureckiej narodziła się wieki temu. Została przejęta od Rzymian i Bizantyjczyków, a 
następnie udoskonalona przez Turków i kontynuowana do dnia dzisiejszego,
- najstarsza osada ludzka jest położona w Çatalhöyük w Turcji (7500 r. p.n.e.),
- w Turcji znajduje się 11 obiektów, które zostały wpisane na listę UNESCO. Są to: zabytkowe 
dzielnice Stambułu, Park Narodowy Göreme i Kapadocja, Wielki Meczet i szpital w Divriği, stanowisko 
archeologiczne w Hattuşaş, Góra Nemrut, Xanthos i Letoon, Hierapolis-Pamukkale, Safranbolu, Troja, 
kompleks Meczetu Selimiye w Edirne, stanowisko neolityczne w Çatalhöyük,
- aż dwa z siedmiu Cudów Starożytnego Świata, znajdują się w Turcji: Świątynia Artemidy w Efezie i 
Mauzoleum w Halikarnasie w Bodrum, 
- kawę do Stambułu sprowadzono z Jemenu w XVI wieku. To właśnie w Turcji wynaleziono nową 
metodę przygotowywania kawy mielonej – obecnie zwaną kawą po turecku. Turcy wprowadzili ten 
nowy napój przygotowywany w ich własny sposób do Europy w XVII wieku. Pierre Loti, Wiktor Hugo, 
Dumas, Molier i Balzak są wśród tych, którzy zachwycali się kawą po turecku. Picie kawy jest nadal 
ważnym elementem kultury tureckiej, 
- Ostatnia Wieczerza na Arce Noego - budyń zawierający około 20 składników, nadal jest serwowany 
na terenie Turcji, 
- wiele ważnych wydarzeń podczas narodzin Chrześcijaństwa miało miejsce w Turcji. Apostołowie 
Święty Jan, Święty Paweł i Święty Piotr wszyscy mieszkali i nauczali w Anatolii,
- część południowo-zachodniego wybrzeża Turcji było prezentem ślubnym, który Marek Antoniusz 
ofiarował Kleopatrze,
- Homer urodził się w Izmirze, na zachodnim wybrzeżu Turcji i przedstawił Troję w swojej epopei 
Iliada,
- Ezop, znany ze swoich bajek i przypowieści urodził się w Anatolii.



KUCHNIA TURECKAKUCHNIA TURECKA

Swoje bogactwo zawdzięcza potrawom pochodzącym z różnych regionów Imperium Osmańskiego. 
Najpopularniejsze to: 
meze - przystawki podawane z alkoholami
burek - rodzaj pierogów z ciasta z farszem mięsnym, serowym lub warzywnym
dolma - warzywa z farszem lub liście winogron, w które zawija się ryż z mięsem
kofte – gotowane lub pieczone mięso
pilav – dania ryżowe
imambayıldı - faszerowany bakłażan w oliwie 
kebab - danie z rusztu lub smażone w małych kawałkach 
ayran – słonawy i dość rzadki jogurt do picia 

Mięso to najczęściej jagnięcina lub baranina podawana z dużą ilością warzyw. 
Turcy piją herbatę w małych szklaneczkach w kształcie tulipanów, bardzo gorącą i słodką. Natomiast 
kawa serwowana jest na trzy sposoby: słodka şekerli, bez cukru sade i półsłodka orta. Popularne są 
także soki i napary wiśniowe i jabłkowe. Narodowym napojem Turków jest raki - anyżowa wódka o 
lekkim smaku lukrecji. Podawana silnie schłodzona i zmieszana pół na pół z wodą staje się koloru 
mlecznego i nazywana jest "mlekiem lwa". Do raki podaje się meze. 
Do najpopularniejszych deserów zaliczamy: baklawę, kadayifi, hałwę, lokum i acibadem kurabiyesi – 
tradycyjne ciasto z migdałów, cukru i białka jaj. 



PROGRAMPROGRAM

Dzień 1. Polska – Stambuł
Przelot do Turcji. W zależności od godziny przylotu udamy się na miasto i zaczniemy chłonąć klimat 
tego wyjątkowego i wspaniałego miejsca. Nocleg w hotelu.

Dzień 2. Van - Dogubayazit
Przelot do Van. Tego dnia zwiedzimy ruiny  zamku – piękną twierdzę, a w drodze do Dogubayazit 
zatrzymamy się nad bajecznymi wodospadami w Muradiye. Nocleg w hotelu w Dogubayazit.

Dzień 3. Ararat - obóz I (3350 m)
Przejazd do wioski Eli u podnóża Araratu (2100 m) i trekking do obozu I na 3350 m. Dzisiejsza 
trasa zajmie nam ok. 4-5 godzin. Nasz bagaż główny poniosą konie lub muły. Nocleg w namiotach.

Dzień 4. Dzień aklimatyzacyjny
Tego dnia będziemy aklimatyzowali się podczas spaceru w kierunku obozu II. Na noc schodzimy do 
obozu I. Takie działanie przyczyni się do lepszej adaptacji organizmu do wysokości.

Dzień 5. Ararat – obóz II (4100 m)
Dzisiaj czeka nas wulkaniczny i piarżysty teren. Podejście do obozu II zajmie nam około 4-5 godzin. 
Nocleg w obozie II.

Dzień 6. Ararat (5137 m)
Dzisiaj wielki dzień! W nocy, około godziny 2.00 wychodzimy z obozu II na szczyt. Wejście zajmie 
nam od 5 do nawet 8 godzin, w zależności od samopoczucia i kondycji. Około 200 m od szczytu 
ubieramy raki i podchodzimy łagodnie nachylonymi polami śnieżnymi na wierzchołek. Jak warunki 
pozwolą, to ujrzymy nawet najwyższy szczyt Kaukazu Elbrus (5642 m). Po zdobyciu szczytu 
schodzimy od razu do obozu I. Szybka utrata wysokości spowoduje, że z każdym kolejnym metrem 
w dół będziemy czuli się coraz lepiej. 

Dzień 7. Dzień rezerwowy

Dzień 8.   Dogubayazit  
Z obozu I schodzimy na parking i jedziemy busem do Dogubayazit. Tego dnia zwiedzimy Pałac Ishak 
Pasha, Park Arki Noego i wielki krater po meteorycie. Nocleg w hotelu.

Dzień 9. Van i Akdamar
Z Dogubayazit wracamy do Van, gdzie statkiem popłyniemy na wyspę Akdamar, na której znajduje 
się stary kościół ormiański z X wieku oraz będziemy relaksować się nad bajecznie turkusową wodą 
jeziora. Nocleg w hotelu.

Dzień 10. Stambuł
Z Van lecimy do Stambułu. Resztę dnia poświęcamy na zwiedzanie starożytnego miasta i jego 
atrakcji oraz zakupy. Wieczorem pożegnalna kolacja wieńcząca koniec wyprawy. Nocleg w hotelu.

Dzień 11. Powrót do Polski

Uwaga! Program może ulec przesunięciu o +/- 1dzień w zależności od aktualnej daty przelotu.

Opcjonalnie:
Istnieje możliwość wydłużenia wyprawy o kolejne 2-3 dni i przejazd lub przelot do Kapadocji i 
zwiedzanie baśniowej krainy.

Dzień zapasowy w razie złej pogody.



INFORMACJE PRAKTYCZNEINFORMACJE PRAKTYCZNE

SZCZEPIENIA I ZDROWIE

Szczepienia obowiązkowe:
– nie są wymagane

Szczepienia zalecane: 
– żółtaczka typu A i B (3 dawki: 0/1/6 miesięcy, przynajmniej 2 dawki podane najpóźniej 2 

tygodnie przed wyjazdem)
– tężec
– błonica
– dur brzuszny
– żółta febra (żółta gorączka)
– profilaktyka antymalaryczna zalecana jest dla podróżujących w prowincjach południowo-

wschodniej części kraju

Aktualne informacje oraz porady dla podróżujących znajdziecie w Wojewódzkich i Powiatowych 
Stacjach Sanitarno–Epidemiologicznych oraz na stronach internetowych: 
http://www.who.int
http://www.szczepieniadlapodrozujacych.pl
http://www.medicover.pl/273,szczepienia-przed-podroza.htm 
http://zdrowiewpodrozy.mp.pl

Apteczka
Każdy powinien posiadać osobistą apteczkę, a w niej: leki przeciw biegunce i kłopotom z żołądkiem 
(pojawiające się czasami przy zmianie flory bakteryjnej), leki przeciwbólowe oraz na gardło. Poza 
tym dobre kremy z filtrem UV lub tak zwane blokery (promieniowanie słoneczne w górach jest 
bardzo wysokie).

UWAGA!
Ze względu na pasożyty i bakterie do picia zalecamy używanie wody mineralnej w oryginalnej 
butelce i przegotowanej. 

WIZA

TRY lira turecka 

 
Lokalną walutę wymieniamy na miejscu. Wymieniać 
można zarówno dolary jak i euro. Zalecamy zabranie 
banknotów w różnych nominałach. Najbardziej opłaca 
się wymiana w kantorach, a najmniej na lotnisku.  

TELEFON 
SATELITARNY
Zarówno z przyczyn 
bezpieczeństwa, jak 
i do kontaktu z 
rodziną, firmą, czy 
w razie jakiejkolwiek 
potrzeby, każda 
nasza wyprawa 
posiada na stanie 
telefon satelitarny.

NOCLEGI
Śpimy w hotelach *** 
oraz w dobrych 
hostelach, a podczas 
trekkingów korzystamy 
z namiotów.

Obywatele polscy podróżujący do Turcji turystycznie na okres
do 90 dni są zwolnieni z obowiązku wizowego.

Paszport musi być ważny przynajmniej 6 miesięcy od daty
planowanego opuszczenia Turcji.

1 USD = 8,13 TRY
100 USD = 813 TRY
1 lira turecka to ok. 0,47 złotego

Uwaga! Unikamy dolarów sprzed 2006 roku.

WALUTA

http://www.who.int/
http://zdrowiewpodrozy.mp.pl/
http://www.medicover.pl/273,szczepienia-przed-podroza.htm
http://www.szczepieniadlapodrozujacych.pl/


EKWIPUNEKEKWIPUNEK

- plecak 60-70 l lub wór wyprawowy
- mały plecak na bagaż podręczny
- śpiwór (komfort -5-0 stopni)
- ciepła kurtka
- kurtka przeciwdeszczowa                                                                
- spodnie zewnętrzne (dodatkowa para na zmianę)                               
- spodnie ciepłe, np. polarowe                                                            
- polary – dobrze mieć dwa na zmianę w razie przepocenia lub 
przemoczenia                                                                                    
- ciepłe skarpety 2-4 par
- koszulki na zmianę, z krótkim i długim rękawem
- czapka ciepła (można na miejscu kupić wełnianą :))                          
- ciepłe rękawice x2 - nieprzemakalne i np. polarowe lub wełniane         
- zestaw ciepłej bielizny: kalesony i długi podkoszulek
- buty trekkingowe za kostkę – najlepiej sprawdzone (wygodne)           
- raki
- buty lekkie do kostki 
- sandały                                                                                         
- czołówka + zapasowe baterie
- okulary przeciwsłoneczne (bardzo ważne!)
- krem z wysokim filtrem UV lub tzw. bloker, pomadka z UV do ust 
(bardzo ważne!)                                                                               
- apteczka osobista
- bielizna, rzeczy osobiste, zestaw kosmetyków (ze względu na możliwy 
problem z wodą zalecamy zabranie chusteczek nawilżonych dla dzieci)  
- kapelusz lub czapka z daszkiem jako osłona przed słońcem  
- strój kąpielowy
- dodatkowe baterie lub akumulatory do aparatów i innego sprzętu
- overbooty, czyli tzw. ochraniacze na buty
- kijki trekkingowe

Opcjonalnie:
- termos, butelka 1l lub camelbag                                                       
- długopisy – jako prezent dla dzieci z wioski :)
- scyzoryk (pakujemy do bagażu głównego)                                         
- okulary przeciwsłoneczne – druga para w zapasie                               
- worki na śmieci – mogą się przydać w razie deszczu jako dodatkowa 
ochrona odzieży lub na depozyt w hotelu.

BAGAŻ
Bagaż podręczny (mały plecak) powinien ważyć do 5 kg. 
Prosimy pamiętać o zakazie wnoszenia do samolotu jakichkolwiek 
ostrych przedmiotów, np. nóż, widelec, pilnik oraz płynów o pojemności 
większej niż 100 ml. Do bagażu podręcznego zalecamy zabrać 
wszystkie dokumenty, pieniądze, sprzęt fotograficzny, kosmetyki 
osobiste i komplet bielizny na zmianę w przypadku, gdyby linie lotnicze 
zgubiły bagaż (do tej pory się to nie zdarzyło). Bagaż główny (duży 
plecak lub wór) powinien ważyć maksimum 20 kg. Opcjonalnie można 
zabrać pokrowiec na plecak lub duży worek na śmieci. Uchroni go to 
przed zabrudzeniem podczas podróży lokalnymi środkami transportu.

POGODA
Zima trwa od listopada do marca, najchłodniejsze miesiące to styczeń-
luty (w nocy do -12 °С, w dzień do -4 °С). Najcieplejsze miesiące to 
lipiec – sierpień (do +27 °С). Najmniej opadów bywa w sierpniu, a 
najczęściej pada w maju.  
Na Ararat wyruszamy w nocy. Może wtedy wiać przenikliwy wiatr, a 
temperatura spaść nawet do kilkunastu stopni poniżej 0.
Zalecamy ubieranie się na tzw. „cebulkę”. 

STREFA CZASOWA
+ 2 godziny
Podczas zmiany czasu w 
Polsce na czas letni, różnica 
zmniejsza się o godzinę. 

ELEKTRYCZNOŚĆ
TURCJA: 220 V 

NAPIWKI
Zwyczajowo ok. 10% lub 
zaokrągla się sumę. 



KIEDY I ZA ILEKIEDY I ZA ILE

 

email: info@adventure24.pl
www.adventure24.pl

CENA ZAWIERA:

bazie pokoi dwuosobowych,
- pozwolenie na działalność w górach (permit),                          
- organizację wyprawy (lokalnego przewodnika górskiego – 
obowiązkowe!, karawana na koniach lub mułach, wyposażenie 
bazy),
- podczas trekkingów śpimy w namiotach,
- pełne wyżywienie podczas trekkingu,
- opiekę polskojęzycznego pilota-przewodnika na całej trasie,
- ubezpieczenie KL i NW.

TERMINY:

www.adventure24.pl

KOSZTY:

CENA NIE ZAWIERA:

- atrakcji nie zawartych w programie i wycieczek fakultatywnych

- napojów do posiłków poza trekkingiem oraz alkoholu,                   
- zwyczajowych napiwków,                            
- nadbagażu.

- transport lokalny (busem, autobusem),
- zakwaterowanie w hotelach *** i/lub dobrych hostelach na

czerwiec – sierpień

Dokładne terminy i ceny na stronie:

PLN + przelot

- przelotów,
- wyżywienia poza trekkingiem,

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
- dodatkowego noclegu w Dogubayazit i w Stambule przed wylotem,

tel. +48 536 127 127, tel/fax +48 32 797 97 21 (10:00-18:00)
ADVENTURE24, 44-100 Gliwice, ul. Witkiewicza 6

http://www.adventure24.pl/
mailto:info@adventure24.pl

	„Wrota Persji” jak określany jest Dogubayazit (czytaj: Doubajazyt), leżą 15 km na południowy zachód od Araratu, około 200 km od miasta Van i zaledwie 30 km od granicy z Iranem. Z jednej strony najwyższa góra unosząca się nad horyzontem, z drugiej zachwycająco piękny Pałac Ishak Pasha. Samo miejsce nie ma zbyt wielu atrakcji, ale jest główną bazą wypadową na Ararat. Atmosfera w mieście jest nasycona silnym dziedzictwem kurdyjskim, które przejawia się w muzyce, tańcu i teatrze i z wielkim entuzjazmem celebrowane są przez mieszkańców, zwłaszcza w miesiącach: czerwcu i lipcu, podczas Festiwalu Kultury i Sztuki.



