
Programmet dag for dag
1. dag (fredag 20. maj) Istanbul
Vi tager Turkish Airlines tidlige morgenfly til İstanbul, så vi 
er fremme ved hotellet allerede ved 13-tiden. Resten af 
dagen er uden program, men vi vejleder gerne. Vi regner 
også med at gruppen spiser sammen om aftenen (på 
egen regning). Vi ved endnu ikke hvilket hotel vi bliver 
booket ind på. 

2. dag (lø. 21. maj). Istanbul-Mudurnu
Dagen starter med en 3-timers bustur til landsbyen Do-
kurcun, som ligger 929 m o.h. Herfra fortsætter vi opad til 
yayla’en (sætergræsgang) Davlumbaz 1250 m o.h., hvor 
vi starter dagens vandretur. Ruten går gennem skov med 

blanding af birk, hasselnød og fyr og fører jævnt nedad, 
til vi efter 3 timer kommer til søen Sülüklü i 1050 m o.h. 
Vi fortsætter videre en timestid og bliver samlet op af 
bussen, som kører os til landsbyen Mudurnu, hvor vi over-
natter i et gammelt restaureret hus, som er indrettet med 
dobbeltværelser med tilhørende bad.
 
3. dag (søn. 22. maj) Mudurnu-Beypazarı
En 2-timers bustur fører os til Beypazarı – gulerodens 
hovedby. I området produceres 60% af Tyrkiets gulerød-
der. Vi vandrer rundt i den charmerende gamle bydel med 
småværksteder og butikker. Det er markedsdag og vi når 
også at få et kig ind i Alaedin-moskeen fra 13. årh. Byen er 
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9 dage fyldt med meget forskellige oplevelser. 
Denne pionertur indeholder en blanding af lettere vandreture; busture fra sted til sted; 
besøg og overnatning i smukt restaurerede landsbyer med typisk osmannisk arkitektur, 

vandring i nationalpark og gennem canyon; besøg i Hittiternes hovedstad, der er på UNESCOs liste. 
For så at slutte af i Kappadokien på Kirkits pension i Avanos.

Kontrasterne er enorme. Fra Istanbuls inciterende inferno, gennem fredfyldte landskaber 
til Kappadokiens ufattelige skulpturpark

Amasra



også kendt for sine historiske bygninger og traditionelle 
køkken, med mange specialiteter
 Efter besøget kører vi de ca. 35 km til søen Karagöl, 
hvor vi spiser vores picnic. Derefter vandrer vi 3 timer 
i Inözü-dalen i 790 m o.h. med udsigt over byen og vi 
passerer flere grotter. Vandringen vil have en beskeden 
stigning på ca. 120 m og et fald på ca. 100 m. 
 Vi overnatter i Beypazarı

4. dag (man. 23. maj) Beypazarı-Amasra
En 4 timers bustur tager os til provinshovedstaden Bartın, 
der ligger ved floden af samme navn blot 10 km fra Sorte-
havet. Det er den eneste flod i Tyrkiet der giver mulighed 

for skibstrafik. Efter frokost i byen kører vi mod Amasra, 
undervejs ser vi et klipperelief med en romersk soldat og 
en ørn.
 Inden Amasra checker vi ind på et 4* hotel i landsbyen 
Kirazlar, hvor vi skal bo i to nætter. Vi fortsætter straks efter 
ud til kystbyen Amasra – en af de smukkeste på Sorte-
havskysten. 

5. dag (ti. 24. maj) Amasra
Vi lægger ud med en vandretur i Kure-bjergene, hvor der 
bl.a. vokser tranebær, figner, morbær og fyr. Nationalpar-
ken betegnes som ” ... en gave fra Tyrkiet til Jorden med 
dens oprindelige skove, dyreliv, endemiske planter, grotter, 
canyons, vandfald, geologiske forekomster, traditionsrige 
levevis og arkitektur.”
 Resten af dagen kan tilbringes ved havet, Amasra eller 
hotellets pool.

6. dag (ons. 25. maj) Amasra-Safranbolu
En 2-timers køretur fører os til Ince-canyon, hvor vi går 
langs floden i bunden, forbi små vandfald og en akvædukt 
fra osmannisk tid.
 Efter frokost kører vi en halv time til Bulak Menci-
lis-grotten med flotte drypsten. 15 min. senere er vi i Sa-
franbolu, som er på UNESCO’s liste over verdens kulturarv. 

Beypazarı Safranbolu

Ince-canhyon



Byen er som et levende museum med pragtfulde huse fra 
osmannisk periode (ca. 1300-1920). Vi kigger på byen og 
i de små gader ser vi hvordan de traditionelle håndværk 
stadig udøves. Vi overnatter i et af de gamle restaurerede 
huse.

7. dag (tors. 26. maj) Safranbolu-Çankırı-Hattusas 
(Boğazkale)
Dagen byder på en lang 6-timers bustur, for at komme til 
Hattusas – hovedstaden i det gamle hittiter-imperium, der 
havde sin storhedstid ca. 1300 f.Kr. og dækkede det meste 
af Anatolien. Også Hattusas er på UNESCO’ liste. 
 Undervejs besøger vi en af Tyrkiets største saltminer 
nær Çankırı – efter sigende helbredende for asma, bronki-
tis, gigt og lignende onder. Minen har været i brug i 5.000 
år
 Vi checker ind på vores hotel i Boğazkale

8. dag (fre. 27. maj) Hattusas-Yazılıkaya-Avanos
Hele formiddagen bruges på at vandre rundt i Hattusas 

arkæologiske område. 
 Efter frokost kører vi til det særprægede Yazılıkaya med 
imponerende rækker af hittiter-soldater der er hugget ud i 
klippevæggene.
 En 3-timers bustur tager os ”hjem” til Avanos i Kappa-
dokien - ”hjem” er vores højtelskede Kirkit pension, hvor vi 
skal bo i to nætter.

9. dag (lø. 28. maj) Kappadokien
Vi vandrer vore favoritture. Om formiddagen Baglidere – 
Vindruedalen – med alle de flotte fallos-klipper. 
 Efter picnic går vi Gülüdere – Rosendalen – som 
slutter ved landsbyen Cavusin. Dette bliver programmets 
længste vandredag med i alt ca. 7 timer netto. Men turen 
er i to etaper og man kan evt. vælge den ene fra.

10. dag (sø. 29. maj) Istanbul-København
Formiddag i Avanos på egen hånd. Ca. kl. 13 transfer til 
lufthavnen i Kayseri. Fly via Istanbul til København. Forven-
tet hjemkomst ca. 22.30

Løveporten i Hattusas Hittiter-soldater.



Praktiske oplysninger
Pris for turen
Pris ca. 13.200 kr (forudsat flybilletten ikke er 
dyrere end 3.000 kr).
Rejsens pris inkluderer flytransport med Turkish 
Airlines, transfer, lokaltransport i egen bus, fuld 
kost (bortset fra aftensmåltid i Istanbul) og logi, 
lokal guide, alle entreer. 
Excl. drikkevarer og drikkepenge.
Enkeltværelsestillæg 800 kr.

Vandremæssigt er turen ikke teknisk krævende 
og byder heller ikke på store stigninger. Men 
det er nødvendigt at bruge vandrestøvler, ryg-
sæk og evt. vandrestave. Pakkeliste følger når 
tiden nærmer sig.

Tøv ikke med at spørge om mere
Merete Irgens 29 29 33 42, 
merete@frimodt.com 

Steen Frimodt 40 41 05 42 
steen@frimodt.com
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PS
Bortset fra Istanbul, Hattusa og Kappadokien 
har vi ikke tidligere været på turens destinatio-
ner. De som var med os på ”slap line” i bjergene 
bag Sortehavet ved, hvad det vil sige at være 
med på en pioner-tur. Det skal dog siges, at 
Kirkit, vores samarbejdspartner, har tidligere 
gennemført ovenstående program.

Men mange har haft lyst til at begive sig ud på 
nye oplevelser i Tyrkiet. Og der er ingen tvivl 
om at dette program giver en enestående mu-
lighed for at besøge et hjørne af Tyrkiet, som vil 
byde på mange store oplevelser.


