
Programmet dag for dag
1. dag (fredag 3. juli)
Vi flyver med Turkish Airlines til İstanbul og herfra 
videre til Kayseri midt i Tyrkiet. Forventet ankomst ved 
18.30-tiden. Efter transfer i egen bus (en god time) kom-
mer vi til vores lille hyggelige pension i byen Avanos 
i Kappadokien. Området ligger ca. 1000 m o.h. og det 
giver normalt behageligt kølige nætter.

2. dag
Vi kører mod Mustafa Pasa og begynder vandringen i 
Gelmidere vadi og kommer ud ved Göreme.Ved små 
te-haver holder vi pause og nyder “verdens bedste frisk-
pressede appelsinjuice”.
 Vi fortsetter ad Pigeon valley og ænder ved foden af 
fæstningsbyen Üchisar, der ligger klistret fast på toppen 
af en klippekegle, hvorfra vi kører den korte tur hjem. 
Vandretid ca 7-8 timer.

Vandreture i Kappadokien
8 dage fyldt med eventyrlige vandre-, natur- og kulturoplevelser i det centrale Tyrkiet. 

Der kan forlænges med 3 dage i Istanbul
fredag 26. juni – fredag 3. juli 2015
fredag 3. juli – fredag 10. juli 2015 

Kappadokiens vulkanske tufstens-landskaber er gennem millioner af år eroderet til de mest eventyrlige og 
farverige formationer. Hele områder er ét vidunderligt frilandsmuseum. Hundredevis af kirker er hugget ud i 

klipperne – mange af dem indeholder fine freskoer fra oldkristen og byzantinsk tid. Den kombination 
garanterer, at vandreturene i dette område bliver et minde for livet. 

 Vi kommer også til at vandre i åbent højfjeld på Meydan-plateauet, og besøger den underjordiske 
by i Derinkuyu (7 etager under jorden). Endelig vandrer vi gennem paradiset – Ihlara-dalens frodige canyon.

 Turen kan forlænges med 3 dage i İstanbul, hvor programmet tilrettelægges
efter indviduelle ønsker.



3. dag
Hele dagen vandrer vi på kryds og tværs i landskaber-
ne, som byder på et sandt orgie i former og farver. Den 
vulkanske klippe er meget frugtbar og her vokser frugt-
træer og vin. Vinen fra Kappadokien er berømt i Tyrkiet. 
Stierne fører langs ”landsbyer” som er hugget ind i klip-

perne. De er ikke længere beboet, men jorden dyrkes 
stadig og der arbejdes som for 1000 år siden. Vi kom-
mer igennem Baglidere vadisi, Güldere og Kizilcukur og 
lander i Cavusin. Mange småpauser undervejs. Kort tur 
hjem i bus.
7-8 timers vandring.

Ihlaradalen..



4. dag
Tidlig afgang til ”Open Air Museum” i Göreme, hvor vi 
ser nogle af de oldkristne kirker, som er bygget ind i 
klipperne og udsmykket med de smukkeste og mest 
berømte freskoer Også denne dag bliver brugt til at ud-
forske de utrolige dale og små landsbyer. Alle forskelli-
ge på hver sin måde. Blandt andet ser vi det græske hus 
i Mustafa Pasa og bebyggelsen rundt. Vi vandrer langs 
floden i Gomela valley, og efter picnicen går vi den 5 km 
lange grusvej mod Ortahisar, som kan ses i det fjerne. 
Vi går op på toppen af den flotte borg og har fantastisk 
udsigt over området vi har tilbagelagt. Kort tur hjem i 
bus.
6-7 timers vandring.

5. dag
Vi checker ud af pensionen efter morgenmaden og 
kører i vores minibus ca. en halv time til den oplyste 
underjordiske by Derinkuyu. Der findes flere lignende 
underjordiske byer i området. Vi guides rundt i dette 
netværk af rum, gange, køkkener, haller osv, hvor ca. 
20.000 mennesker boede fordi de blev forfulgt pga. 
deres kristne tro. Horisontalt dækker dette område ca 4 
km2.
 Efter denne oplevelse kører vi med bagagen 40 min. 
til Güselyurt, hvor vi skal overnatte i et tidligere græsk 
kloster. Vi fortsætter 15 minutter med bus op til Kizil Ki-
lise (den røde kirke), fra 6. årh., som ligger i et vildsomt 
terræn på Meydan-plateauet. Vandreturen idag bliver 
i et helt andet åbent fjeldlandskab end de foregående 
dage. Vi passerer måske semi-nomader med deres store 

fåre-og-gedeflokke ved Acigöl søen, og vi nyder udsig-
ten mod Hasan-vulkanen. Ad grus- og markstier går vi 
ned til landsbyen Nar, der ikke en gang har et te-hus at 
byde på! Vi har en ny 300 meters opstigning op på en 
bakkekam, hvorfra vi kan kigge ned på Nar termalsø og 
på vores bus. Den kører os den halve time til Güzelyurt, 
Ca 6 timers vandretid.

6. dag
Vi kører 15 minutter til den meget frodige Ihlara-dal. 
En mini-canyon fuld af klippe-kirker. Vi går langs den 
skyggefulde flod Melendiz og lytter til fugle og frøer 
og passerer folk, der arbejder i markerne. Det er en af 
vores egne favoritture. Små te-haver er anlagt langs 
floden, også med bænke ud i floden til afkøling af 
varme fødder. Kører herfra tilbage til Güzelyurt. De som 
har flere kræfter, kan gå ned til den smukt restaurerede 
St. George basilika-kirke (15 minutter). Man kan også 
besøge byens moske.
Ca 6 timers vandring.

7. dag
Checker ud af klosteret. Hvis det er mulig besøger vi 
et af de fine gamle huse tæt ved. Derefter kører vi 40 
minutter til Cat landsby. Her går vi en let ca 4 timers 
rundtur ud ad Cat vadisi og retur ad Firin-Asma vadisi. 
Undervejs ser vi bl a måske skilpadder, stork, hærfugl 
og pirol. Bussen venter os i Cat, og kører os de 25 km 
tilbage til pensionen i Avanos, hvor vi har sidste over-
natning.



8. dag
Efter morgenmaden når vi en tur på det store fredags-
marked. Her kommer bønder fra hele omegnen med 
deres varer. Vi checker ud af Kirkit pansiyonen og får 
transfer til Kayseri lufthavn og flyver til İstanbul. De som 
ikke vælger stay-over i Istanbul fortsætter kort efter til 
København.
 De som bliver i Istanbul får transfer til hotel Fehmi 
Bey (www.fehmibey.com), midt i smørhullet i Sultan-
ahmet området. Dette er den gamle bydel, hvor man 
er i gåafstand til alle de store attraktioner som Den blå 
Moske, Agia Sofia, Topkapi og den overdækkede basar.

Praktiske oplysninger
Pris for Kappadokien-turen
Pris ca. 11.500 kr (forudsat flybilletten ikke er dyrere end 
3.500 kr).
Rejsens pris inkluderer flytransport med Turkish Airlines, 
transfer, lokaltransport i egen bus, fuld kost og logi, lokal-
guide, alle entreer. Excl. drikkevarer og drikkepenge.
Enkeltværelsestillæg 800 kr.

Pris for Istanbul-tillæg
Hotel Fehmi Bey koster pr. nat 89 € for dobbeltværelse 
og 70 € for enkeltværelse inkl. morgenmad (2014-pris)

50 € for transfer af gruppen hver vej.
Måltider udover morgenmad er på egen regning.
Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om flyprisen 
bliver lidt dyrere, hvis man står af i Istanbul. Under alle 
omstændigheder skal man tilmelde sig Istanbul-turen 
fra start, da fly skal bestilles samtidig.

Vandremæssigt er turen ikke teknisk krævende og by-
der heller ikke på store stigninger. Vi er på benene det 
meste af dagen, men med mange småpauser.

Tøv ikke med at spørge om mere
Merete Irgens 29 29 33 42 – merete@frimodt.com og 
Steen Frimodt 40 41 05 42 – steen@frimodt.com


