
Turecko, krajina tisíc a jednej atrakcie
Turecku dosť dlho trvalo, kým si u sloven-
ských dovolenkárov vydobylo svoje miesto 
na slnku. Teraz znejú až smiešne názo-
ry, ktoré často zaznievali pred niekoľkými 
rokmi, že „do Turecka nie“, lebo tam nie 
je dostatočná hygiena, bezpečnosť a  po-
dobne. Medzitým však táto krajina získala 
neotrasiteľnú pozíciu medzi najobľúbenej-
šími prímorskými destináciami našincov. 
Pre výborné hotely a  jedlo, príjemnú klímu 
a  v  porovnaní s  ostatnými stredomorský-
mi destináciami so suverénne najlepším 
pomerom kvalita verzus cena. Škoda je 
v Turecku zostať len pri mori alebo ísť tam 
len kvôli nemu. Pretože táto krajina ponúka 
toľko unikátnych atrakcií, či už prírodných 
alebo kultúrnych alebo historických, že by 
sem kvôli nim mohol človek chodiť aj opa-
kovane. Nie nadarmo sa napríklad hovorí, 
že najkrajšie antické pamiatky nie sú ani 
v Grécku alebo v Taliansku, ale v tzv. Malej 
Ázii, v Turecku.

krajina polmesiaca
Niektoré z pamiatok sú ľahko dosiahnuteľné 
aj z letovísk, ďalšie, rovnako zaujímavé sú 
hodné samostatného pobytu. Začať môže-
me napríklad Istanbulom, mestom na dvoch 
kontinentoch, ktorý je roky zapísaný v  po-
vedomí našincov ako miesto nákupov a  tr-
hovísk. Ale rovnako je aj miestom úžasných 
pamiatok. Stačí spomenúť len chrámy Hagia 
Sofia alebo sultánov palác Topkapi. No Istan-
bul je aj miestom vynikajúceho jedla, pose-
dení v prijemných kaviarničkách a  reštaurá-

ciách. Pokračovať môžeme antickým Turec-
kom – tu naozaj ťažko vybrať, čo je to naj. 
Či slávna a známa Trója, dejisko Homérovho 
eposu Ilias a epicentrum trójskej vojny, ale-
bo Hierapolis, vďaka termálnym prameňom 
slávne kúpele helenistického obdobia a naj-
väčšie pohrebisko antického sveta, alebo 
Efesos, niekdajšia metropola rímskej provin-
cie v Ázii s Celsovou knižnicou. Alebo Per-
gamon s pôsobivou Akropolou a najstarším 
helenistickým divadlom antického sveta. 
Turecko však písalo aj históriu kresťanského 
sveta – práve tu sa narodili sv. Mikuláš aj sv. 
Pavol. 

miesTo plnÉ DiVoV
Keď sme pri prírodných divoch, ktoré táto 
rozsiahla krajina ponúka, samozrejme, musí-
me spomenúť dva – vápencové terasy s ja-
zierkami Pamukkale a prazvláštne kužeľovité 
útvary v  Kappadokii. Do Pamukkale sa dá 
dostať aj z  niektorých letovísk, no Kappa-
dokia určite stojí za osobitnú návštevu. Tu 
človeka uchvátia najmä naozaj nezvyčajné 
tvary skalných útvarov týčiacich sa k oblohe. 
Niektoré vyzerajú ako ostré ihlany, iné ako-
by mali čapice. A čo je nemenej fascinujúce, 
v  ich útrobách stavali miestni svoje príbyt-
ky, kaplnky a kostoly. Ešte ďalej na východ 
je zase úplne iné Turecko, divoký Kurdis-
tan... Krásne slané bezodtokové jazero Van 
či tajuplný starý historický cintorín v meste 
Ahlat. Neuveriteľne šikmé náhrobky, ako  
i monumentálne mauzóleum tureckých hod-
nostárov určite uchvátia každého. Miesto, 

kde je cintorín situovaný, navyše pôsobí ako 
magické – z jednej strany ho obkolesujú 
sopečné kužele vrchov pohoria Nemrút, zo 
strany druhej práve hladina jazera Van. V po-
horí Nemrút zase nemožno vynechať jazerá 
v sopečnom kráteri a  dokonca okúpať sa  
v termálnej vode. 

TipY sprieVoDcU ck saTUr 
pôsobivé podzemie istanbulu. Najväčší 
zážitkok v  Istanbule podľa mnohých čaká v 
podzemí – je to Basilika Cistern. V minulosti 
to boli podzemné nádrže s vodou, v súčas-
nosti jedna z najväčších atrakcií. Prechádzka 
po chodníkoch medzi antickými stĺpmi nad 
vodnou hladinou, pri tlmivom osvetlení a ná-
ladovej hudbe musí očariť každého. 
Wc ako centrum diania. Samozrejme, naj-
väčšou atrakciou Efesosu je slávna knižnica, 
ale zrúcaniny ponúkajú oveľa viac, čo vypo-
vedá o  vtedajšom živote. Napríklad verejné 
WC. Dnes taká intímna záležitosť bola voľa-
kedy vecou verejnou. Tu uvidíte, že sa sedelo 
pekne vedľa seba a mnohé dôležité veci si 
páni dohodovali práve tu. 
kedy do pamukkale. Bavlnený palác alebo 
terasy v Pamukkale sú so svojimi jazierkami 
jedným z  najväčších lákadiel Turecka. Aby 
ste si ich užili v plnej kráse, teda plné vody, 
treba sem ísť na jar alebo v skorom lete. Vte-
dy sem pritekajú jarné vody z  hôr. Po lete, 
keď prakticky neprší, je v  jazierkach vody 
podstatne menej. Inak – v  jazierkach sa dá 
aj osviežiť, stačí si vyzuť sandále a  vyhrnúť 
sukňu či nohavice.

Viac info na: www.satur.sk/trend

TURECKO – CAPPADOCIA,  
ZA KULTÚRNYM DEDIČSTVOM 
UNESCO 
8-dňový poznávací zájazd
7x ubytovanie v 4* hoteli s polpenziou, 
letenka, transfery, sprievodca 
Termín: 30. 5. – 6. 6. 2015
cena od: 529 EUR

TURECKO – TAJOMSTVÁ 
DIVOKÉHO KURDISTANU
9-dňový poznávací zájazd
8x ubytovanie v 4* hoteli, 6x polpenzia, 2x 
raňajky, letenka, miestny prelet, transfery, 
sprievodca 
Termín: 1. 5. – 9. 5. 2015
cena od: 859 EUR

TURECKO – ZA VÔŇOU 
ORIENTU A ANTIKY 
9-dňový poznávací zájazd
8x ubytovanie v 4* hoteli, 6x polpenzia, 2x 
raňajky, letenka, miestny prelet, transfery, 
sprievodca 
Termín: 9. 5. – 17. 5. 2015
cena od: 679 EUR


