
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 106  

 Turecko – Kappadokie s pěší turistikou     
č. záj. 345 

1. Odjezdy - čtěte pozorně !!! 
 
Turecko – Kappadokie s pěší turistikou – odlet bude 
upřesněn cca 14 dní před zájezdem. Let bude zajištěn 
společností Turkish Airlines na trase Praha – Istanbul – 
Nevşehir / Kayseri a zpět.  
CK si vyhrazuje právo změnit leteckou společnost dle 
aktuální situace. 

2. Doprava 
 
bude zajištěna dle počtu přihlášených klientů: minibusem 
nebo midibusem.  
Po dohodě s místním průvodcem bude k dispozici voda po 
celou dobu zájezdu, cena za neomezené množství vody 
během 2. - 8. dne zájezdu bude upřesněna v pokynech k 
odletu. 

3. Ubytování 
 
CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle aktuální 
situace. 
 
Ubytování je zajištěno 8x v hotelích: 3x 3* hotel v Avanosu 
nebo v Uchisaru, 2x jednodušší rodinný hotel v Güzelyurt a 
3x v 3*  hotelu v Göreme. Ubytování je ve dvoulůžkových 
pokojích s vlastním příslušenstvím (pro zájemce třílůžkové 
nebo jednolůžkové – ty jsou v omezeném množství). 
V Göreme i v Uchisaru jsou obchůdky, kde lze dokoupit 
potraviny apod., v Güzelyurtu jsou možnosti nákupů 
omezenější, ale několik obchůdků je zde také. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 4 400 Kč (zde povinný při 
nedoobsazení). 
 
Sleva: pro 3.os. na přistýlce (pouze pro společně 
přihlášené trojice) – 800 Kč. 

4. Stravování 

V ceně zájezdu je zahrnuta 7x plná penze (lehké obědy 
během programu 2.-8. den – např. turecká pizza, gözleme, 
kebab apod., večeře první den a snídaně poslední den je 
závislá na časech letů). Snídaně bufetová (většinou 
pečivo, vajíčka, rajčata, okurky, máslo, džem, med, sýry, 
někdy jogurt, müsli, ovoce, čaj, káva, džus), večeře 
servírovaná (zeleninový salát, hlavní jídlo, někdy polévka), 
nápoje nejsou v ceně večeří zahrnuty.  

5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné pevné boty na turistiku (doporučujeme 
trekové boty nebo pohorky s neklouzavou podrážkou). 
Doporučujeme také trekové hole, kdo je zvyklý s nimi 
chodit. Pěší trasy jsou v délce kolem 2 - 5 hod., někdy 
mohou být i dvě pěší trasy během jednoho dne. 
Doporučujeme s sebou klobouk nebo čepici a brýle proti 
slunci, krém na opalování s vyšším ochr. faktorem, ale 
také pláštěnku a teplejší oblečení – mikinu, větrovku apod. 
Doporučujeme baterku pro návštěvu podzemních měst. 
Vhodný je menší batoh na pěší trasy, do kterého si dáte 
dostatečné množství vody na každou pěší trasu, svačinu 
apod. 

Počasí v srpnu: ve středním Turecku bývá celkem teplé, 
průměrné teploty v Kappadokii se pohybují v této době 
kolem 30°C. 
Základní léky - acylpyrin, endiaron apod. a léky trvale 
užívané. Pro zájezdy na hory doporučujeme dobře 
vybavenou osobní lékárničku s náplastmi, obvazy, 
elastickým obinadlem, jodisolem, léky proti bolesti, mastí 
proti bolesti, panthenolem na spáleniny od slunce. 
Doporučujeme také léky proti průjmům - endiaron, 
endiform, imodium apod. 

6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. Váhový limit 
zavazadel bude uveden v pokynech cca 14 dní před 
zájezdem. Prosíme o rozumné zabalení zavazadel, 
v minibusech nebývá místa nazbyt. 
 
7. Cestovní doklady 
 
Občané ČR nepotřebují pro cestu do Turecka vízum, je 
však nutný platný cestovní pas, jehož platnost trvá 
minimálně 150 dní po návratu ze zájezdu. Při přihlášení 
zkontrolujte platnost cestovního pasu. 
!!! Zkontrolujte před odjezdem, že máte svůj vlastní pas při 
sobě.!!! 
Cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů bylo 
možné pouze do 26. června 2012. V současné době tedy 
mohou děti vycestovat do zahraničí pouze s vlastním 
cestovním pasem. 
Klienti, kteří nejsou občany ČR, si povinnosti ohledně 
vstupu do Turecka (víza apod.) vyřizují sami. 
 
Vezměte s sebou 2 kvalitní fotokopie svého pasu – stranu 
s fotografií a 2 fotografie, pro případ ztráty pasu. Vzhledem 
k tomu, že případné vyřízení náhradního cestovního 
dokladu je komplikované (velvyslanectví je v Ankaře, při 
vyřízení je nutná osobní přítomnost), doporučujeme mít 
pas uložen vždy tak, aby nemohlo dojít k jeho ztrátě nebo 
odcizení. Stejně tak doporučujeme mít většinu peněz 
uloženou odděleně kvůli krádežím. 
 
Prosíme o nahlášení čísla Vašeho cestovního pasu, se 
kterým budete do Turecka cestovat. 
 
8. Pojištění 
 
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si ho 
připlatit společně se zakoupením zájezdu (nejpozději 
do tří dnů od sepsání smlouvy) v ceně 660 Kč / os. 
Pojištění stornovacích poplatků nelze sjednat samostatně, 
tj. bez sjednání pojištění s tarifem na celou dobu pobytu 
v zahraničí. 
Pokud si pojištění zakoupíte v naší CK, pak platí níže 
uvedené informace: 
Cestovní kancelář Mayer & Crocus má uzavřenou 
rámcovou pojistnou smlouvu s pojišťovnou UNIQA 
a.s.  
Kompletní podmínky pojištění najdete na 
www.ckmayer.cz/pojisteni nebo na požádání obdržíte 
knížku se všeobecnými pojistnými podmínkami v naší CK. 
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem 
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce 
pojištění, kterou obdržíte společně s pokyny k odletu. 
Doporučujeme s sebou mít finanční rezervu pro případ 
uhrazení léků apod. na místě (proti dokladu pak pojišťovna 
v ČR tuto částku uhradí). 
 



Pojištění zahrnuje (maximální plnění): 
Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena. 
Pojištění léčebných výloh platí mimo území České 
republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný 
státním občanem nebo má-li na tomto území trvalý nebo 
přechodný pobyt. 
- Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb v 
zahraničí do výše 5 000 000 Kč 
- Úrazové pojištění – 150 000 Kč v případě smrti 
následkem úrazu, 300 000 Kč v případě trvalých následků 
úrazu 
- Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace 
v zahraničí) – 300 Kč / den 
- Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí 
osoby – 1 000 000 Kč 
- Pojištění zavazadel - 15 000 Kč / 5 000 Kč kus 
- Pojištění nevyužité dovolené – 45 000 Kč 
- Pojištění nákladů souvisejících s nařízenou karanténou  
(u ubytování do max. 30 000 Kč, náklady na dopravu max. 
20 000 Kč.) 
- Pojištění storna zájezdu z důvodu nařízené preventivní 
karantény (80%) – maximálně 45 000 Kč. 
Pojištěný je povinen neprodleně po škodné události 
(nejpozději následující pracovní den) stornovat u 
organizátora objednaný zájezd. Pokud dojde k prodlení ve 
stornování, je pojišťovna oprávněna uhradit pouze 
stornovací poplatky vypočtené ke dni, kdy objednaný 
zájezd mohl být neprodleně stornován. 
 
Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat 
asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde 
oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba 
Vám poradí, jak dále postupovat. 
 
9. Orientační ceny vstupného  
 
(z roku 2022) 
Vstupy jsou pouze orientační a uvádíme celkový 
přehled, ne všechna místa musí být realizována, záleží 
na počasí a individuálním výběru každého klienta. 
 
V Turecku neplatí slevy na ISIC, ITIC ani seniorské slevy 
ani skupinové slevy. Platí pouze novinářské průkazy a 
slevy pro děti do 12 let. 
 
Vstupy je nutné platit v místní měně - Turecká lira (TL), 
jejíž kurz je proměnlivý. EUR nebo USD není problém 
vyměnit na letišti v Istanbulu. Pozdější výměna je možná 
v Avanosu nebo v Göreme ve směnárnách. V Güzelyrtu 
výměna možná není. 
Orientační kurz 1 TL = 1,35 Kč (19.10.2022) 
 
Ceny se mohou měnit vzhledem k proměnlivému kurzu TL. 
Zelve + Paşabag: 65 TL 
Göreme Open Air Museum: 150 TL 
Göreme - Tmavý kostel: 50 TL  
Kaymakli podzemní město: 100 TL 
Údolí Ihlara + klášter Selime: 90 TL 
Güzelyurt + kostel Yüksek: 20 TL 
Údolí Soğanlı: 20 TL 
Gülşehir: kostel sv. Jana: 20 TL 
kostel El Nazar: 20 TL 
Red Valley: 10 TL 
Uçhisar: 50 TL 
Eski Gümüşler: 20 TL 
 
Fakultativně je možnost letu balónem, cca 45 - 60 minut 
dlouhý let probíhá buď v době těsně před východem + za 

východu slunce nebo krátce po východu slunce. V této 
době je krajina Kappadokie nejkrásnější a nejromantičtější. 
Na tento výlet je zajištěna doprava od hotelu k balónům, 
jednoduché občerstvení + čaj, instruktáž k letu balónem, 
vlastní let, certifikát potvrzující let balónem a dopravu zpět 
do hotelu. Let balónem doporučujeme, je to jedinečný 
zážitek, který Vám umožní prohlédnout si nádhernou 
kapadockou krajinu z výšky, včetně míst, kam se jinak 
turista nedostane. 
Cena letu balónem je cca 230 € / os. 
Na let balónem je nutná rezervace nejpozději 2 měsíce 
před odletem. 
Nutná záloha předem 2 500 Kč / os., doplatek na místě 
podle aktuální ceny. 
 
Možnost připojištění nebezpečných sportů (let balónem 
v základním pojištění není zahrnut) – 140 Kč / os. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 620 TL (ceny 
budou aktualizovány zač. roku 2023) + let balónem cca 
130 € (doplatek). 
 
V Turecku je zvykem dávat místním průvodcům a řidičům 
bakšišné / spropitné. Částka bude upřesněna v pokynech 
k odletu, orientačně cca 20 € / os. Peníze bude vybírat na 
začátku zájezdu průvodce a bude je na místě rozdělovat. 
 
Během některých výletů bude zařazena návštěva 
tradičních ukázkových dílen, např. na zpracování a výrobu 
onyxu a šperků apod. 

10. Pěší trasy 
 
Vždy je možnost zůstat v místě ubytování nebo na danou 
trasu nejít. Pokud se ale již trasa nastoupí, pak se musí 
absolvovat celá. Většinou se jedná o průchody jednosměrně 
a na výchozí místo se nevrací. 
1) Průchod Malým údolím lásky - cca 1 hod., většinou skoro 
po rovině, v závěru krátký výstup na vyhlídku nad Göreme. 
Pokračování dlouhým a opuštěným údolím Zemi (dle 
časových možností a dle dispozic skupiny), střídají se výstupy 
a sestupy, možnost odbočení ke skalním kostelíkům, průchod 
je mezi tufovými skalami, závěr je prudší stoupání na hlavní 
silnici k autobusu. Celkem cca 3,5-4 hod. 
2) Meskendir Valley a Red Valley - cca 2,5 hod., velmi 
různorodé chození, po rovině, do kopce i z kopce, prašné 
cesty, někdy po tufových skalách, může být i prudší klesání, 
výstup po žebříku do skalního tunelu. 
3) Přechod z Paşabag - cca 2 hod., začátek je výstup po 
prašné pěšině a skalnatých částech, některé úseky mohou 
být prudší, vystoupá se nakonec až ke starému skalnímu 
městu a kostelu sv. Jana v Çavuşinu, na závěr trochu prudší 
sestup do městečka Çavuşin. Cesta je hodně členitá, s 
výstupy i sestupy. 
4) Podzemní města (Kaymakli, Güzelyurt) - užší chodby a 
tunely, schody, stísněnější prostory, rozhodně není vhodné 
pro klaustrofobiky. Dobrá je baterka s sebou. 
5) Kaňon Ihlara - na začátku delší sestup z části po schodech 
na dno údolí, poté většina cesty po rovině kolem řeky s 
odbočkami do bočních stěn údolí, kde se stoupá k 
jednotlivým kostelům. Délka cca 3-4 hod., záleží na množství 
odboček k jednotlivým kostelíkům. 
6) Çavuşin - Red Valley a Rose Valley - cca 5 hod. celkem, v 
průběhu přechodu zastávka na občerstvení (nápoje), prašné 
cesty, někdy po tufových skalách, schodech, jinak je cesta 
hodně členitá, s výstupy i sestupy. 



7) Zelve - průchod dvěma údolími, většinou po rovině, 
možnost i kratších výstupů, různých odboček, celkem cca  
2 hod. 
8) Çat Valley - ze začátku sestup, z části po schodech, na 
dno údolí a poté cesta po rovině dlouhým údolím, cesta po 
pěšinách, někdy zarostlejší vegetací, jedná se o méně 
navštěvované kapadocké údolí, celkem cca 3,5-4 hod. včetně 
prohlídky Açiksaray. 
9) Love Valley - cca 2,5 hod., začátek po rovině, poté 
průchod sevřenější částí údolí, kde se střídají krátké sestupy 
a výstupy, v závěru výstup (prudší) na horní hranu údolí a 
závěr po rovině. 
10) Pigeon Valley - cca 2,5 hod., začátek prudší sestup do 
údolí, prašné cesty nebo tufové skály, průchod údolím je 
členitý, střídají se krátké výstupy a sestupy, závěr je po 
rovině. 

11. Počet klientů nutných k odjetí 
 
Letecké zájezdy se uskuteční v případě přihlášení alespoň  
15 klientů. Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před 
odjezdem. 
 

12. Zastupitelské úřady, telefonní kontakty 
 
Velvyslanectví Ankara - Embassy of the Czech 
Republic 
Kaptanpasa Sokak No. 15, G.O.P., 06700 Ankara 
Telefon ústředna (strom): +90312/405 61 39, recepce 
(přímá)-405 69 65, KO-405 69 54, sekretariát VV- 405 69 
55-bez přepojení 
Fax: +90312/446 30 84, KO +90/312/447 73 95 
Nouzová linka: +90532/375 13 87 
E-mail: ankara@embassy.mzv.cz 
Konzulární úsek: consulate_ankara@mzv.cz 
Ekonomický úsek: Commerce_Ankara@mzv.cz 
Provozní hodiny úřadu: pondělí - čtvrtek 08.30 - 16.30, 
pátek 08.30 - 14.00 
Úřední hodiny KÚ pro veřejnost: pondělí - čtvrtek 09.00 - 
16.00, středa 09.00 - 12.30 
 
Generální konzulát Istanbul - Consulat Generale of the 
Czech Republic 
Abdi Ipekci Cad. 71, Maçka, P.O.Box 35 Istanbul 34367 
Telefon ústředna: +90212/368 8034, 368 8035 
Fax: +90212/2319493 
Nouzová linka: +90/533/2573880 
E-mail: istanbul@embassy.mzv.cz 
Konzulární úsek: Consulate_Istanbul@mzv.cz 
Provozní hodiny úřadu: pondělí - čtvrtek 07.30 - 16.30, 
pátek 08.00 - 14.00 
Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek 08.00 - 14.00 
 
Honorární konzulát Izmir - Honorary Consulate of the 
Czech Republic 
Cumhuriyet Meydani No.11, Meydan Apt. Kat:4, Daire 11, 
35220 Alsancak - Izmir 
Telefon: +90/ 232 368 0944, 2320368 8871 
Fax: +90 232 336 16 28 
E-mail: izmir@honorary.mzv.cz, eozsoy@etemozsoy.com 
Provozní hodiny úřadu: po - pá 09.00 - 17.00 
  
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
Tel. předvolba: +90 
Policie: 155 
První pomoc: 112 
Hasiči: 110 
Jandarma (četníci) 156 

DOPORUČENÍ PRO TURISTY 
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí 
http://drozd.mzv.cz 
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při 
cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým 
občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o 
svém plánovaném pobytu v zahraničí. 
 
CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY 
Bezcelně lze do Turecka dovézt 200 ks cigaret, 50 ks cigár 
(tj. doutníků, jejichž váha nepřesahuje 3 g), 10 ks doutníků, 
200 g cigaretového tabáku společně s 200 ks cigaretových 
papírků (nebo 200 g dýmkového tabáku nebo 200 g 
žvýkacího tabáku nebo 50 g šňupacího tabáku), 1 kg kávy, 
1 kg instantní kávy, 500 g čaje, 1 kg cukrovinek, 1 kg 
čokolády, 1 láhev alkoholických nápojů o obsahu 100 cl 
nebo 2 láhve alkoholických nápojů o obsahu 75 cl, 5 balení 
parfému, toaletní vody nebo vody po holení, jejichž obsah 
nesmí přesahovat 120 ml. Léky, léčiva a zdravotní potřeby 
je možné bezcelně dovážet pouze pro osobní potřebu. 
Zakázán je dovoz drog a jiných omamných látek, 
obchodování s nimi a jejich spotřeba. Za nedovolenou 
výrobu, vývoz a dovoz omamných nebo psychotropních 
látek (již za 1 gram) hrozí trest odnětí svobody ve výši 10 
až 20 let a vysoké peněžité tresty. Ostré náboje a zbraně 
nesmějí být dovezeny bez zvláštního povolení. 
V případě, že se jedná o cestu z Turecka do země EU či 
ze země EU do Turecka, lze v hotovosti dovézt/vyvézt 
maximálně 10 000,- EUR, či ekvivalent této částky. 
Vývoz starožitných předmětů (starších 100 let) je zakázán. 
Při vývozu nově vyrobeného koberce je nutno předložit 
doklad o koupi. Vývoz starších cenných předmětů podléhá 
povolení Generálního ředitelství pro správu muzeí. Při 
koupi drahých koberců a uměleckých předmětů 
doporučujeme zejména v turistických oblastech zvýšenou 
obezřetnost s ohledem na časté případy podvodů. 
 
Garant zájezdu:  
CK MAYER + CROCUS s.r.o. 
Heydukova 6, 180 00 Praha 8    
tel: 241 432 483, mob.: 777 845 575 
 
Pohotovostní mobilní telefon: +420 777 75 85 84 
slouží pro urgentní dotazy a změny v den odjezdu zájezdu 
a v nutných případech po dobu zájezdu. Veškeré ostatní 
dotazy volejte v pracovní době na výše uvedené pevné 
linky. 
 
Program zájezdu: 
1. den –  Odlet z Prahy do Istanbulu, vnitrostátní let 
Istanbul – Nevşehir nebo Kayseri. Nocleh (3 noci na 
jednom místě).  
2. den – Možnost letu balonem nad jedinečnou 
krajinou Kappadokie, během cca hodinového letu výhledy 
z výšky do jednotlivých údolí i na jedinečné skalní útvary 
(může být uskutečněn podle počasí a dostupnosti i jiný 
den).  
Krajina Kappadokie a lehčí pěší trasy na seznámení s 
terénem. ÇAVUŞIN s jeskynními obydlími a dochovanou 
částí obrovského kostela sv. Jana. Putování ukončíme v 
PAŞABAG s mnoha hříbky připomínajícími útvary i skalním 
kostelem sv. Simeona. Projdeme několika údolími v 
ZELVE, kde společně žili křesťané a muslimové. 
PAŞABAG, kde se nacházejí nejzajímavější hřibovité 
skalní útvary, v jednom byla zřízena i policejní stanice. 
Nedaleko odtud si ještě prohlédneme fotogenické útvary v 
DEVRENT VALLEY. K večeru výstup na vyhlídku nad 



Göreme, západ slunce (podle počasí uskutečníme jiný 
den). 
3. den – GÖREME (UNESCO) – jedna z největších 
přírodních zajímavostí v Turecku, kde byl v sopečných 
tufech dešťovou vodou vymodelován svět skalních věží, ve 
kterých lidé vyhloubili řady kostelů s freskovou výzdobou. 
Ráno průchod „MALÝM ÚDOLÍM LÁSKY“ na okraji 
Göreme s krásnými věžovitými útvary a výstup na vyhlídku 
nad údolím Göreme. Odpoledne prohlídka GÖREME 
OPEN AIR MUSEUM s kostely s nádhernými freskami 
(UNESCO). Křesťané tady na místech spojených s 
poustevníky a křesťanskými svatými / mučedníky postupně 
vybudovali 365 kostelů, na každý den v roce prý jeden 
kostel. V rámci chráněné oblasti Göreme shlédneme 
několik nejlépe dochovaných kostelů s freskovou výzdobou 
pokrývající stěny i kopule kostelů. V rámci jednotlivých dnů 
může být zařazena krátká návštěva s ukázkami a možností 
zakoupení výrobků: onyx, keramika, víno.  
4. den – Turistika v jednom z nejkrásnějších 
údolí Kappadokie ÇAT VALLEY, kde se nachází množství 
holubníků, vytesaných do kolmých tufových skal. Na závěr 
údolí se přijde do rozsáhlého komplexu skalního města 
AÇIKSARAY se skupinami klášterů, kostelů a obytných 
prostor, kde se soustředila velká křesťanská komunita. 
Freskami bohatě zdobený kostel sv. Jana v GÜLŞEHIRU 
patří k jedněm z vrcholů programů v Kappadokii . 
Odpoledne jedinečné podzemní město KAYMAKLI, které 
mělo 8 podzemních pater. Uvidíte podzemní stáje, kostel, 
místa dočasných pohřbů, obytné prostory, kuchyně, 
sklady, lisy na víno i hluboké větrací šachty. To vše 
umožňovalo v případě nebezpečí, aby se do podzemí 
ukryly stovky až tisíce lidí. Přejezd do GÜZELYURT (2 noci 
na stejném místě). 
5. den – Turistika v KAŇONU IHLARA s několika 
zajímavými křesťanskými kostely vytesanými do skal, 
průchod 8 km dlouhým nejzajímavějším úsekem kaňonu, v 
rámci kterého vedou odbočky k jednotlivým kostelů s 
freskovou výzdobou. Poté nedaleká nádherná skalní 
katedrála a celé rozlehlé skalní město SELIME. Po návratu 
zpět do místa ubytování volno k prohlídce GÜZELYURT - 
trosky romantického kláštera, malá podzemní města, volno 
k procházkám.  
6. den – Jeden z nejkrásnějších skalních klášterních 
komplexů s nejlepšími freskami v rámci 
celé Kappadokie ESKI GÜMÜŞLER. Jedná se o do skály 
vytesaný klášterní komplex, který z vnějšku není téměř 
rozeznatelný, vše je ukryto v nitru skály, otevřené je jen 
vnitřní nádvoří kláštera. Nádherné ÚDOLÍ SOGANLI, kde 
se nachází množství starých kostelů a klášterů s freskovou 
výzdobou, jedno z nejmalebnějších a velmi málo 
navštěvovaných míst, kde se projdeme hned dvěma 
údolími se zajímavými kostely a kláštery i malebnými 
skalními útvary. Dojezd na nocleh zpět do centrální 
oblasti Kappadokie , do oblasti Göreme (3 noci na 
stejném místě). 
7. den – Dokončení prohlídky nejkrásnějších kapadockých 
údolí. Průchod tzv. Údolím lásky – LOVE VALLEY na okraj 
Uchisaru. Během pěšího průchodu budete mít výhledy 
nejen do údolí vymodelovaného v sopečné krajině vodní a 
větrnou erozí, ale také na jedinečné věžovité útvary. 
UÇHISAR – nejvýše položená pevnost v Kappadokii , 
jedna ze tří, které chránily oblast Kappadokie před 
nájezdníky, průchod starým skalním městem, zájemci si 
mohou vystoupat na vrchol s výhledy na údolí Göreme, 
Love Valley, Pigeon Valley, stolovou horu Ak Dag, nákupy 
suvenýrů v místních krámcích. Průchod PIGEON VALLEY 
– Údolím holubníků, které ve své druhé části připomíná 
svými mohutnými skalními stěnami Grand Canyon – do 

Göreme a prohlídka několika kostelíků a falických věží v 
této okrajové části městečka, včetně jedinečně 
dochovaného mohutného trojlodního kostela.  
8. den – Tento den věnujeme pěšímu průchodu několika 
krásnými kapadockými údolími v oblasti RED VALLEY 
Budeme přecházet nejkrásnější částí RED VALLEY a to 
částí označovanou jako ROSE VALLEY s pohádkovými 
komíny, kostely s freskovou výzdobou, vinicemi. Posedíme 
u čaje nebo čerstvého džusu. Průchod velmi zajímavou 
částí MESKENDIR VALLEY a RED VALLEY, kterými 
dojdeme přes řadu nádherných míst na panoramatickou 
terasu s vyhlídkou do dalekého okolí pod horou AK DAG.  
9. den – Odlet přes Istanbul zpět do ČR. 
 
 


