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Expedice č.9 – Tureckým Kurdistánem 2014 

Tak jako již několik let, také letos v polovině září, odjíždíme na „pánskou jízdu“. Název 
„Divokým Kurdistánem“ je pouze parafrází podle Karla Maye. Měla by to být poznávací cesta 
po jihovýchodním Turecku, kam jsme již krátce nakoukli, ale stále je zde co objevovat. 
Celkově devátou expedici zahájíme ve středu 17.9. odpoledne již tradičním směrem Brno – 
Bratislava – Budapest – Bělěhrad – Sofia – Edirne – Istanbul – Ankara.  
Prvním cílem bude Kappadokie, kde jsme již byli dvakrát, ale je tu tak nádherně, že zde 
strávíme dvě noci. Následovat bude cesta směr turecký Kurdistán s řadou nádherných 
památek a přírodou, kde prozatím turistický ruch nezanechal své nevratné stopy. Cesta to 
bude daleká a uvidí se až na místě, zda vše stihneme. Hlavními milníky jsou Nemrut Dagi, 
jezero Van a samozřejmě nejvyšší hora Turecka Ararat (5137 m.n.m.), kde někde podle Bible 
přistála Noemova Archa. Tentokrát poprvé také pojedeme v pěti.  Já, Jirka a Libor jsme 
účastníky všech našich cest, vrací se Radim, který vloni nemohl, a jede i loňský nováček 
Láďa…a samozřejmě náš věrný vůz Ford tranzit. 

1. den středa 17.9. 

Je osm hodin večer, ujeli jsme téměř 600 km  a 
jsme před hranicí do Srbska. Jedeme obligátním 
směrem přes Brno, Bratislavu, Budapešť, Szeged, 
srbský Bělehrad a bulharskou Sofii k tureckým 
hranicím a přes Edirne. Po nádherných tureckých 
dálnicích pak pojedeme na Istanbul a dále do Asie 
kolem Ankary až do Göreme – centra Kappadokie, 
kde máme „zabookované“ dvě noci. Celkem 
ujedeme více jak 2600 km. 
Naši devátou expedici jsme nakonec nazvali jen 
stručně Turecko 2014, místo Divokým Kurdistánem, protože věříme, že Kurdové budou milí a 
přátelští, jak má tento obrovský národ údajně v povaze. Do Turecka se vypravujeme vlastně 
již popáté, když počítám cesty do Sýrie a Gruzie, protože pokaždé je velká část cesty i dnů 
strávených v této nádherné a zajímavé zemi. 
Jelikož nás poprvé jede pět, měli jsme trochu 
problém s nákladem, co vezeme s sebou, ale 
nakonec jsme po malé redukci zdárně vše 
potřebné naložili. 

Během nejdelších přejezdů, jako je i ten dnešní, 
využíváme lehátkovou úpravu a vždy jeden spí. 
Zpočátku jsme se zdrželi samozřejmě na naší D1 
před Brnem, ale pak už cesta utíká plynule. 
Zastávky jsou prozatím kratší, od sedmi už je 
pořádná tma, ale hltáme kilometry,  takže máme 
za sebou téměř čtvrtinu cesty. A před sebou první 
hraniční kontrolu při opuštění schengenského prostoru – z Maďarska do Srbska. 
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2. den ráno čtvrtek 18.9. 

Další kilometry naší cesty ubíhají opravdu rychle a posílám tento 
článek těsně před hranicemi do Turecka ještě z Bulharska, země EU, 
která nám opět ukázala svou balkánskou tvář. O tom však za chvíli… 
Hranice do Srbska jsme projeli před půl devátou večer bez 
problémů, o půl jedenácté jsme za Bělehradem, také díky stále se 
budujícímu obchvatu. Aspoň se nemusí jako dříve přes město. Po 
druhé hodině překračujeme hranice do Bulharska a čas se rázem 
posunul o hodinu dopředu. A jsme na Balkánu, o čemž nás znovu 
přesvědčuje prodavač vignety. Ta stojí 10 Leva, což je v přepočtu 5 
euro, ale tady se platí 6 euro.  Svištíme to po dálnici, kde se může 140 
km/h, o půl sedmé míjíme Plovdiv, pak Haškovo, Svilengrad a v osm 
místního času  jsme na hranicích Kapitan Andreevo – Kapikule. 
Máme za sebou více jak 1500 km, takže jsme za polovinou dnešní 
dávky. Za hranicemi s tradičními obrovskými vlajkami se otevírá 
Turecko, cíl naší letošní expedice. 

2. den večer čtvrtek 18.9. 

K hranicím do Turecka 
stojí 
několikakilometrová 
kolona kamionů, které 
zde čekají určitě 
několik dní. Uvidíme 
co my… Bulharská 
kontrola hranic 
proběhla bez 
jakéhokoliv zdržení, 
první dva Turci také, 
ale třetímu se asi 

nelíbíme, tak nás posílá na prohlídku. Následovalo to, co jsme dosud 
nezažili, prostě kompletní „filcung“. Musíme z vozidla vydělat veškerý obsah, který jsme tak 
těžce dovnitř rovnali. To, že vezeme s sebou pivo a slivovici, překračující několikanásobně 
povolené množství, včetně jídla, zavařených sklenic s 
masem, salámy, konzervy, je jasné a pomalu se se 
vším loučíme. Až je auto prázdné, celník zkontroluje 
vnitřek vozu, sem tam proleze nějakou skříňku, 
probere se bednami s jídlem, Radimovi zkontroluje 
kufr, nevšimne si ani kartónů piv, ani kořalky a 
Liborovi nakonec dá čárový kód, který následně 
odevzdáme při výjezdu z celnice. Tak toto jsme 
nečekali, zřejmě hledal jen drogy nebo zbraně a nic 
jiného ho nezajímalo. 
 Každopádně máme za sebou další zkušenost.  

Směrem na Sofii, která je z 
hranic necelých 40 km, 
potkáváme několik 
policejních kontrol, a i 
když je ještě brzké ráno, 
těsně před Sofií nás jedna 
zastavuje. Doklady řidiče 
(to jsem zrovna já), 
vigneta, pasy, techničák, 
zelená karta, prohlídka 
našich zásob…prostě vše 
postupně, pomalu, až 
nakonec nepoužité pásy 
zadní části osádky jsou 
problém, který nás má stát 
3×50 Leva (75 euro) a 
navíc platit v bance Sofia. 
Tento oficiální postup jsem 
postupně a pomalu 
dohodnul s nešťastným 
výrazem na neoficiální a 
nakonec po více jak půl 
hodině odjíždíme lehčí jen 
o 20 euro… a kluci policajti, 
hrdí příslušníci EU, mají 
aspoň na pivo. Objedeme 
Sofii a další kontrola, 
tentokrát je ale již vše v 
pořádku, takže můžeme 
dál… Od tohoto okamžiku 
nás baví slova policisty:  
„Ty něprikovany!“ 
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Nabrali jsme však hodinu zpoždění, takže žádné 
velké zastávky a jedeme dál na Istanbul. Začíná 
pršet, objevují se zácpy jednak z provozu, jednak 
díky opravám silnic, které jsou tu mimochodem ve 
vynikajícím stavu, a naše D1 toho určitě nikdy 
nedosáhne.  

 

Po dvanácté hodině kupujeme čip pro automatický systém kontroly mýta. Je to novinka, 
ještě před dvěma lety se dobíjela karta. Nyní by nám mělo nabití toho čipu 25 eury stačit na 
celý průjezd Tureckem včetně mostu Fatih Mehmet přes Bospor.  

 

Stále prší, jedeme dál kolem Bolu a po páté 
hodině jsme u Ankary. Tady se stále staví a 
staví, stejně jako v celém Turecku, tady žádná 
recese nehrozí. 
Jako mávnutím proutkem přestane pršet a svítí 
sluníčko. Máme za sebou 2200 km a necelých 
300 nám zbývá do Göreme.  

 

Jedeme po krásné dálnici až do stotisícového 
Aksaray, kde se vydáme vlevo na Nevsehir. 
Cesta je stále super i tady jedeme pořád více 
jak stovkou a po deváté přijíždíme do cíle 
naší cesty. 
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Nádherně nasvícené Göreme nás vítá, za 
chvíli najdeme naše ubytování Terrace 
House Hotel. Máme krásný jeskynní pokojík 
pro 5 za 7,5 eura na hlavu a noc se snídaní.  

 

 

 

S naším ubytovatelem, příjemným mladíkem, 
rychle navážeme kontakt a seznámíme s naší 
slivovicí a meruňkovicí. Na terase je nádherný 
výhled na centrum tak si dáme kávu, 
posedíme a naplánujeme zítřejší den.  

 

 

Brzy však půjdeme spát, máme za sebou 
2498 km, což jsme ujeli za 29 hodin, když 
odečteme nejrůznější zdržení na cestě, která 
jsem již popisoval. 

 Je to však „těžká práce“ prvních dnů, ale dá 
se to zvládnout a stojí to za to se rychle 
přesunout a pak již jen popojíždět. 

 

 

 
1. – 2. den (17. - 18.9.) Žďár nad Sázavou – Bratislava – Budapešť – Bělehrad – 
Sofia – Edirne – Istanbul – Ankara - Göreme 2498 km za 30 hodin (průměr 83 km/h) 
Poplatky:  Slovensko - měsíční dálniční známka – 14€, Maďarsko – dálniční poplatek na měsíc – 
22€, Srbsko – mýtné 17€, Bulharsko – 7-mi denní dálniční známka – 6€, Turecko čip HGS – 25€ 
tj. 60 TLR + 10 TLR za čip  vystačilo na celý průjezd Tureckem a zpět 
Ubytování: Göreme – Terrace House Hotel – 35 € (7€/os.) se snídaní  
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3. den pátek 19.9. 

Dnešní den jsme pojali jako rychlou prohlídku Göreme a okolí, protože jsme tu už s Jirkou a 
Liborem dvakrát byli, ale Láďa a Radim ne. Jako první byla placená prohlídka (20 TLR na 
osobu) památky Unesco – Open Air Museum, kterému jsme se dosud vyhýbali.  

Byly zde mraky lidí a to není plná sezóna, kdy to tu musí být hrůza. Jezdí se sem totiž od 
moře organizovanými zájezdy. Popravdě prohlídka v porovnání s procházkou po neplacených 
údolích a kostelících se nedá srovnat, i když zde je to udržované a některé fresky 
restaurované, stačí muzeum navštívit jednou. Procházka po okolí s mnoha vinicemi, 
nádhernými výhledy a ochutnávkou nesklizených hroznů, byla daleko příjemnější, hlavně 
díky klidu a bez turistů. 
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Také jsme fotili reklamu na Plzeňské pivo… 

Na závěr jsme si prohlédli Honey Valley se 
zajímavými tvary sloupů. 

 

 

 

 

 

Odpoledne jsme vyrazili na další místní dominantu hrad Uchisar.  

 

I zde se projevil turistický ruch a po letech co jsme zde byli (poprvé 2008), jsme kroutili 
hlavou nad plastovými schody, které tu nahradily původní kamenné.  
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Přesto sem stojí za to zajet, zaplatit 6 TLR a kochat se výhledy do okolí. 

Pak jsme autem udělali okruh a navštívili Pasabagi. 

 

Za městem Ürgüp jsou sloupy, které snad 
nechybí na žádné fotce z Kappadokie. 



Tureckým Kurdistánem 2014 

 
9 

 

Před západem slunce jsme ještě prolezli alespoň část údolí Red Valley…  

 

…s nádhernými výhledy na Rose Valley … 

 

…udělali společná fota…  
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…vyfotili západ slunce s hradem Uchisar a nakonec večerní Göreme. 

 

Tady je náš hotel Terrace House, kde jsme si večer 
ugrilovali na terase australské hovězí z naší 
společnosti Bidvest…a všem opravdu hodně 
chutnalo.  

 

 

 

 

 

Zítra vyrážíme dál směr Kayseri, Malatya  
k vrchu Nemrut s hlavami soch.
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4. den sobota 20.9. 

Včera večer jsme po steakování zasedli k mapám a internetu a plánovali dnešní den. Je totiž 
řada názorů a možností, jak se dostat z Göreme na Nemrut. Rozhodli jsme se, že 
nepojedeme přes Malatyu, ale směrem na Kahtu a až po cestě se rozhodneme jakou cestou, 
protože i zde je několik možností. Večírek pokračoval dál až do ranních hodin v přátelském 
hovoru se dvěma slovinskými studentkami a jejich „ochráncem“ Rokem. Popravdě toho 
někteří měli dost, přesto jsme vstali ráno po 
osmé, posnídali a po desáté vyrazili na cestu. 

 
Minuli jsme více jak miliónové Kayseri, kde jsme před šesti lety spali v nezapomenutelném 
hotelu Hunad před výstupem na sopku Ercies Dagi. Stále nádhernými čtyřproudými silnicemi 
jsme ukrajovali kilometr za kilometrem, až jsme v té rychlosti zapomněli natankovat.  

3. den (19.9.) okolí Göreme – 46 km 
Ubytování: Göreme – Terrace House Hotel – 40 € (8€/os) se snídaní 
Památky: Open Air Museum (památka Unesco) 20 TLR/os, placený vstup do jednoho z kostelíků 
10 TLR/os., hrad Uchisar 6 TLR/os., Rose Valey 2 TLR/os. 
Pozn: Měnili jsme 50 euro za 140 TLR (turecká lira), čímž 1 TLR vychází na necelých 10 Kč. 
Kupodivu dolar tady vychází hůř, uvidíme jak dál na východě. 

http://www.goreme.com/goreme-open-air-museum.php
http://www.goreme.com/uchisar.php
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Nakonec jsme s prázdnou nádrží zastavili u stojícího náklaďáku. Vyrušili jsme odpočívajícího 
Turka se svou přítelkyní, bohužel naftu neměl. Táhnout forda bez motoru těmi kopci byl 
problém, tak jsem byl vybrán a vybavený plastovým barelem a flaškami nasedl do jejich vozu. 
Nejbližší benzina byla asi 40 km, tam jsem natankoval a obratem se vracel zpět jiným autem.  

Pumpař mi mávnutím zastavil zrovna 
projíždějící tahač s bagrem na přívěsu. 
Dvojice co mě vezla sem anglicky neuměla 
skoro nic, trojice chlapů v tahači vůbec nic. Přesto jsme si pěkně pokecali. Zjistili jsme kolik je 
komu let, jaká auta mají v Německu, kde někteří pracovali, že jsem křesťan a oni muslimové, 
že je bagr automat a dokonce udělali společnou fotografii. Jako správní muslimové nakonec 
nechtěli ani pivo jako odměnu. Celá tato zkušenost nás stála zdržení něco přes hodinu a půl, 
ale zážitek to byl opravdu nezapomenutelný. Komu se totiž podaří udělat „selfí“ s Hasanem, 

Ibrahimem a Mustafou... 

Hltali jsme další kilometry po rychlých 
cestách, jen část cesty do Adyamanu jsme si 
„zkrátili“ přes hory, kde však byly nádherné 
výhledy. 

 

Míjíme také pole plná tabáku, který se právě 
sklízel. 
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Do Kahty vede opět super silnice, začíná se stmívat, potřebujeme měnit peníze, tak 
zastavíme u hotelu Kommagene.  

Po diskusi s manažerem hotelu dnes na 
Nemrut již nejedeme, ubytujeme se zde a brzy 
ráno vyrazíme nahoru. Ubytování dobré za 35 
TLR za pokoj, využili jsme i místní kuchyni a 
uvařili večeři. Manažer nám pak nabídl ranní 
výjezd jeho džípem na horu Nemrut při 
východu Slunce a cestou zpět prohlídku 
dalších památek.  

 

Cenu začal nabízet na 75 TLR za osobu, 
nakonec jsme přijali poslední nabídku 41 
TLR včetně vstupu, který je 11 TLR. 
Ušetříme tak naše auto a za cca 
pětihodinovou vyjížďku na 2150 metrů n.m. 
vysokou památku Unesco těch cca 300 Kč 
asi stojí. Ráno ve 4 hodiny vyrážíme, tak se 
jde brzy spát. Zítra nás čeká, doufejme, 
nádherná podívaná. 

 

 

 

4. den (20.9.) Göreme – Kayseri – Gürün – Adyaman – Kahta – 522 km 
Ubytování: Hotel Kommagene Kahta – 140 TLR (10€/os) 
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5. den neděle 21.9. 

Ráno jsme vstali už po půl čtvrté a vyrazili podle plánu, s průvodcem a ještě dalšími pěti 
pasažéry, hotelovým tranzitem na vrch Nemrut Dagi. Cesta byla zpočátku dobrá, pak se jelo 
zkratkami po šotolině a od brány, kde se platil vstup do parku, následovala zámková dlažba 
až pod vrchol. Pak jsme šli už jen pěšky asi 700 m opět po dlážděných cestičkách až na vrchol. 

Tady se již tísnily desítky lidí, čekající na východ Slunce. Byla pořádná zima a hlavně foukalo, 
přesto to byl úžasný zážitek. Slunce se postupně objevovalo a osvěcovalo sochy na východní 
straně včetně umělé navršené homoly kamení, kde se možná nachází hrobka krále 
Antiochose.  
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Celé dílo pochází z 1.stol. př.n.l. a jsou zde sochy bohů – Apollon, Fortuna, Zeus, Herakles a 
samotný Antiochos. 

 

Po východu Slunce jsme přešli na západní terasu, kde jsou podobné sochy, ale více popadané 
a chodí se sem opět sledovat západ Slunce. 

 

Po prohlídce Nemrutu, památky Unesco, někdy nazývaného osmý div světa, jsme postupně 
objeli další památná místa království Kommagene. 
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Arsemia – zbytky hlavního města království s 
reliéfem krále Mithridata, tisknoucího si ruku 
s Heraklem. 

 

 

 

Yeni Kale – malamucká pevnost z 13. století a 
seldžucký most. 

 

 

 

Cenderský most – údajně nejstarší dochovaný 
most na světě z 2. století z doby císaře 
Septima Severa. 

 

Karakus Tümülüs – opět uměle vytvořená 
pohřební mohyla z r. 36 př. n. l. s několika sloupy. 
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Je odsud také nádherný výhled na Nemrut Dagi a Atatürkovu přehradu. Rozhodnutí, nechat 
se vyvézt na Nemrut, jsme nakonec vyhodnotili jako nejlepší variantu a sami bychom určitě 
neviděli tolik zajímavých věcí, navíc s odborným výkladem, takže to můžeme jen doporučit. 

V devět jsme se vrátili na hotel, najedli se a po 
desáté vyrazili směrem na 120 km vzdálenou 
Sanliurfu.  

Po cestě jsme se zastavili u Eufratu a hráze 
Atatürkovy přehrady, jedné z největších na 
světě.  

Sanliurfa je údajné rodiště Abrahama, dříve 
se jmenovalo Urfa a pochází z dob 
Babylonců, je tedy staré více jak 3500 let.  
Ve staré části jsme si prohlédli areál Gölbasi 
s nádhernými zahradami a dvěma modrými 
jezírky plnými posvátných kaprů (více o 
Abrahamovi – Ibrahimovi v Bibli a Koránu).  
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Z pevnosti je vidět 
jedna z mnoha mešit… 

 

Bylo, nebylo, dávno tomu. Ve zdejším 

království vládl král Nimrod... (jméno Nemrut 

vás bude pronásledovat po celou dobu cesty 

Kurdistánem). Tento král se ve své pýše 

nechal prohlásit bohem a v chrámech nechal 

postavit modly s jeho vlastním vyobrazením. 

Jedné noci se na obloze objevila jasná 

hvězda, vedle které i Měsíc ztmavl. Nimrod 

nechal svolat vědce, kteří mu oznámili, že se 

narodí dítě, jehož rukou se celá jeho říše 

rozpadne. Král neponechal nic náhodě, 

nechal pobít všechny toho roku narozené děti, 

prý až osmdesát tisíc jich bylo! (opět ta 

podoba s králem Herodem při příležitosti 

narození Ježíše Krista!) A navíc zakázal pro 

jistotu všem svým poddaným sex. Jenže 

chybička se vloudila. Manželka jeho 

nejlepšího rádce Azara byla v té době 

těhotná. Uprosila svého muže, aby Nimrodovi 

nic neříkal a syna porodila v jeskyni za 

městem, kde ho ponechala. Azarovi oznámila, 

že se dítě narodilo mrtvé. Pojmenovala ho 

Abrahám a potají ho pak chodila krmit. Díky 

božímu zázraku hoch rostl jako z vody, za 

měsíc byl veliký jako jiné děti v roce. Po 

patnácti měsících, v patnácti letech, poprvé 

vyšel z jeskyně, a po zhlédnutí oblohy plné 

hvězd usoudil, že tuto nádheru mohl stvořit 

jedině Jediný - Bůh. Své poznání si Abrahám 

nenechával pouze pro sebe, vedl rozhovory s 

obyčejnými lidmi, přesvědčujíce je o své 

pravdě. "Proč se modlíte k sochám Nimroda? 

To není Bůh. Je to člověk a ještě ke všemu 

krutý a nad Vás se povyšující." "Podívejte se 

na oblohu, na přírodu kolem Vás, to je boží 

práce, Bohu jedinému se klaňte" rozséval 

pochybnosti o božskosti krále. Ustrašený lid 

jen bázlivě naslouchal jeho slovům, nicméně 

jiskérka pochybností se pomalu rozsévala v 

srdcích poddaných…. 
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…a zážitkem je také místní trh, který však 
nedosahuje ani zdaleka trhu, který jsme viděli 
před léty v syrském Allepu. Kdo ví, jak ten dnes 
vypadá… 

 

V jedné z místních restaurací jsme si dali döner 
a čaj (za 2 TLR a 0,5 TLR), ochutnali chlebové 
placky (za 0,6 TLR) a koupili místní sladkou 
specialitu baklavu (8 TLR za kg).  

…a tak Abrahám přistoupil k razantnější 

přesvědčovací akci. Při jedné z pohanských 

slavností, kdy byl všechen lid shromážděn za 

městem, vtrhl se sekyrou do Nimrodova 

chrámu, rozsekal všechny sochy, ponechaje 

neponičenou pouze největší z nich. Té pověsil 

sekyru na krk. " Vidíte, co dokáží Vaše modly 

mezi sebou? Jedna, ta největší, zničí své 

menší bratry", přitvrdil Abrahám ve svém 

přesvědčování.... Samozřejmě, že Nimrodovi 

došla trpělivost s odbojným poddaným, a 

Abraháma uvěznil. Zde se v pověsti objevuje 

poprvé sám "Satan". Poradí Nimrodovi, jak 

vzpurného Abraháma potrestat. "Na vrcholu 

pahorku postav katapult a dole v údolí nech 

zhotovit velkou hranici ze dřeva. Tu zapal a 

vystřel Abrahama přímo do plamenů." A tak 

se i stalo. Abraham byl vystřelen katapultem 

přímo do obrovské hořící hranice dřeva. Ale, 

co se nestalo? Bůh přikázal ohni stát se 

chladným. Z hranice se stalo jezero a z 

hořících uhlíků ryby. (Jednou z největších 

atrakcí jsou dnes nesmírně vypasení kapři, 

líně plující v jezeře Balikligol. Všichni je 

krmí, nikdo je neloví, zachránili přece 

Abrahamovi život. Kdo by to porušil a kapra 

ulovil a snědl, tomu hrozí v lepším případě 

slepota, v horším smrt...) A tak Abraham 

přežil, nicméně byl donucen se před 

Nimrodem ukrýt v asi třicet kilometrů 

vzdáleném Harranu. Ještě zbývá doplnit, jak 

to s Nimrodem nakonec, alespoň dle pověsti, 

dopadlo. Jedné noci se králi zjevil anděl, 

oznamujíc mu jeho povinnost přijmout Boha. 

Nimrod se rozlítil, však je přece bohem on, 

ne?, a vyhlásil Bohu válku. Soustředil vojsko 

a připravoval se na bitvu. Avšak Bůh poslal 

na Nimroda obrovskou armádu komárů, kteří 

všem vojákům vypili krev. Pouze Nimrod 

unikl na svém koni do svého chrámu, kde se 

zavřel, utěsnivše předem všechny otvory. 

Jako na potvoru ale zapomněl na klíčovou 

dírku. Tou se dostal dovnitř chromý komár a 

nosem vlezl králi do hlavy. A začal mu 

okusovat mozek.... To dost bolelo, ale Nimrod 

přišel s originální léčbou. Vždy, když se začal 

mlátit dřevěnou palicí do hlavy, komár 

přestal řádit. Nařídil tedy sloužícím, aby 

vždy, když komár začne okusovat jeho mozek, 

ho začali mlátit palicí do hlavy. Za čtyřicet 

dní prý měl mozek venku .... 
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Ze všeho nejdražší bylo parkování – 7 TLR za dvě 
hodiny. 
Po třetí hodině jsme opustili toto zajímavé kurdské 
město, podle mnohých nejkrásnější město v Turecku 
vůbec a jedno ze sedmi posvátných měst islámu. 
Posvátné je navíc i pro židy a křesťany.  
Vyrazili jsme dál na východ do Mardinu.  
Pěstuje se tu také bavlna, které jsou zde plná pole. Na 
kopci je vidět starý Mardin, kam nakonec zajedeme a 
po několika prohlídkách ubytování zvolíme penzion 
Sahmeran za 30 TLR na noc. 

V centru je sice problém s parkováním, 
hlídají to tu mraky policistů, ale je zde u 
jednoho z lepších hotelů parking, tak tam 
auto necháme přes noc za 15 TLR.  

Večer Libor griluje poslední kousek 
hovězího na svém úžasném grilu a probíhá 
plánování pondělí. Zatím vše probíhá 
podle plánu, teplota byla přes 30 stupňů, 
nálada je výborná a těšíme se na další 
zážitky.  
 
Poznámka: Pohybujeme se cca 30 km od syrských hranic, o čemž svědčí jen několik 
policejních a vojenských kontrol s kulomety, pokaždé však byly na opačné straně.  
Jinak žádný naznak problémů. 

 

 

 

 

5. den (21.9.) Kahta – Nemrut Dagi – Kahta (mikrobusem s průvodcem), Kahta – 
Sanliurfa (Urfa) – Mardin – 347 km 
Ubytování: Sahmeran Pansiyon Mardin – 150 TLR (11 €/os) 
Památky: Cesta na Nemrut Dagi  (vstup 5 TLR/os)  

      a po památkách zpět (5 hodin s průvodcem) 210 TLR (42 TLR/os.) 



Tureckým Kurdistánem 2014 

 
21 

 

6. den pondělí 22.9. 

Ráno jsme vstali a posnídali na terase 
penzionu, rozloučili se s naším hostitelem a 
ukázali mu náš blog, kde mu děláme odkazem 
a fotkami reklamu.  

 
Tím jsme jej získali a určitě bude náš blog 
sledovat. 

Prošli jsme se ještě chvilku po Mardinu, kde 
je řada mešit, hamamů, obchůdku, ale i 
pevnost obývaná armádou.  

 
Toto typicky kurdské město je zajímavé, má 
svou atmosféru a dalo by se zde strávit několik 
dní. My však musíme dál… 
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Asi 6 km na východ od Mardinu se nachází 
křesťanský syriacký klášter z roku 495 n.l. 
Deyrul Zafaran (šafránový klášter).  
Prohlídka stála 6 TLR, ničemu jsme v 
aramejštině nerozuměli, ale určitě to bylo 
zajímavé. 

 

 

Prohlédli jsme si oltář, kapli i hrobku.  

 

 

V podzemí je zajímavá komnata se stropem z 
přesně na sebe pasujících kamenů spojených 
bez použití malty.  

 

 

Jsou zde i palankity sloužící k přepravě 
církevních hodnostářů.  
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Nádherný je výhled na okolní hory, kde bez vody a zavlažování toho opravdu moc neroste. 

Dalším cílem byl syriacký klášter Mor Gabriel (Sv. Gabriel) z roku 397. u Midyatu.  

 

Prohlídka zdarma, klášter je stále funkční, pěkný. 

U kláštera si dáme oběd, Radim se ukázal jako dobrý 
kuchař a všem moc chutnalo… 
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Klášterů bylo dost, takže jsme vyrazili do 
Hasankeyf, což je nádherné město na břehu 
řeky Tigris.  

 

Bohužel toto město, připomínající Kappadokii, 
má do dvou let zmizet pod hladinou přehrady.  

 

Počítá se s tím, že 
do budoucna sem 
budou jezdit 
potápěči, protože 
i mešita na 
fotkách bude pod 
vodou. 

Průvodce Aliho ukecáme z 60 na 35 TLR za 5 osob, což se mu 
zjevně moc nelíbilo. Také po několika desítkách metrů nás opouští, 
posílá dál a nakonec nás doprovází jeho bratr Jakob.  

 

Procházka trvala skoro 2 hodiny, prošli jsme si 
jak budoucí kaňon, tak vylezli na skály, kde je 
vidět staré skalní město s hradem. 
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Na závěr nám Jakob v údolí s krásnou 
ozvěnou zazpíval kurdskou lidovou. 

Tuto procházku hodnotíme velmi vysoko, jen 
je škoda, že toto město brzy opravdu zmizí 
ze světa… 
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Kolem sedmé se začalo stmívat, sedli jsme do auta a vyrazili dál na východ. 
Během cesty jsme sledovali plánované požáry 
zbytků bavlny a obilí. 

Po osmé hodině jsme zastavili ve 24 tisícovém 
městě Baykan, kde jsme, prý v jediném místním 
hotelu Evliyaozlu, domluvili noc za 40 TLR se 
snídaní. Vypadá to tu jako v moderní ubytovně, 
ale super. I posilovnu tu mají… 

 

Zítra vyrážíme dál k jezeru Van a pod Ararat. 
Dosud jsme ujeli přes 3700 km. 
 

 

Eufrat je největší řeka Blízkého východu. 
Protéká Tureckem, Sýrií a Irákem. Její délka 

od soutoku zdrojnic je 2 760 km (od 
pramene Muratu 3065 km), z čehož 1263 
km je na území Turecka. Povodí zaujímá 

plochu 673 000 km² 
 

Tigris je řeka v Turecku a Iráku a také 
částečně tvoří jejich hranici se Sýrií. V 

minulosti z východu ohraničovala 
starověké území Mezopotámie (na západě 
Eufrat – název „Mezopotámie“ pochází z 
řeckého slova znamenajícího země mezi 
řekami). Je 1750 km dlouhá, z čehož 523 
km připadá na Turecko včetně hraničních 
úseků. Povodí má rozlohu 258 000 km². V 
Iráku se stéká s Eufratem a vytváří s ním 
řeku Šatt al-Arab, která se nedlouho poté 

vlévá do Perského zálivu. 
 

Povodí Eufratu a Tigridu je jednou z 

nejstarších kulturních oblastí. Zrodily se 

zde jedny z nejstarších civilizací na Zemi 

(Sumer, Babylónie, Asýrie). Město Babylón 

se rozkládalo přímo na březích Eufratu 

 

. 

6. den (22.9.) Mardin – Deylurzafaran – Mardin – Mydiat – Mor Gabriel Manastyr 
– Mydiat – Hasankeyf – Batman – Baykan – 279 km 
Ubytování: Evliya Oglu Hotel Baykan – 200 TLR (14 €/os.) se snídaní 
Památky: klášter Deyrulzafaran – 6 TLR/os., klášter Mor Gabriel – příspěvek 4 TLR,  
       Hasankeyf s průvodcem - 7 TLR/os. 
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7. den úterý 23.9. 

Dnešní snídaně byla první bufetového 
typu, i když složení je vždy podobné – 
rajčata, okurky, olivy, máslo, 
marmeláda, med, chleba, čaj. Dnes 
navíc hrozny a vajíčka.  

 

 

 

 

Po desáté jsme se rozloučili a jedeme dál. 

 

 

U města Tatvan jsou již ukazatele na Írán a poprvé spatříme nádherné blankytně modré 
jezero Van (Van Gölu), které nás bude doprovázet po celý den. 

 

 

Je to největší turecké jezero s rozlohou 3750 
km2 a délkou 100 km.  

Nachází se ve výšce 1750 m.n.m. a pokud jej 
chcete objet, ujedete nejméně 250 km.  

Voda v jezeře je však alkalická, zásaditá, 
takže pro citlivou pokožku dráždivá.  
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Jezero vzniklo po výbuchu sopky Nemrut Dagi, do jejíhož kráteru nyní směřujeme. Po 
půlhodině bloudění se konečně trefíme na pěknou novou cestu, která nás zavede nahoru. 

 

 

Postupně se cesta změní na hrbolatou a 
prašnou, ale sjízdnou i pro osobní auta, kterých 
tu také několik potkáme. 

 

Nemrut Dagi se nachází ve výšce 3050 
m.n.m. a postupně objedeme 3 z pěti jezer v 
kráteru, který má průměr 7 km. 

 

 

Nádherná krajina, krásné výhledy, zajímavá 
vegetace, no prostě paráda. 
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Stěny jsou také posety množstvím čedičových a tufových 
kamenů všech možných velikostí. Jako všude i zde si pár 
kamenů naložíme do auta a snad i převezeme domů. 

 

 

 

Po více jak hodině pobytu v kráteru si 
prohlédneme v městě Ahlat 
pohřebiště seldžuckých Turků z 
12.století.  

 

Nedaleko je největší seldžucká hrobka Ulu Kümbeti, bohužel zanedbaná a prázdná.   
Za hřbitovem je Bayindirova hrobka a mešita z roku 1477. 

 

 

 

 

 

 

 

Opouštíme Ahlad a u útesů jezera Van uvaříme pozdní oběd.  
                             Jirka se mezitím vykoupe, voda prý dobrá, na dotek připadá jako mýdlovitá. 
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Je téměř pět hodin, opouštíme toto místo, míjíme další sopku, 4058 m vysokou Süphan 
Dagi, druhou nejvyšší horu Turecka. 

 
Po šesté hodině zastavíme u nejkrásnějších 
vodopádů Turecka – Muredyie. 

Již ta tmy přijíždíme do cíle dnešního dne, města 
Dogubayazit, odkud směřují výpravy na Ararat. 
Projdeme asi šest hotelů, několik je jich plných a z 
těch volných vybereme hotel Ortadogu za 30 TLR 
na hlavu se snídaní. Jdeme plánovat poslední dny, 
jsme totiž v nejvýchodnějším místě naší cesty, teď 
už se budeme jen přibližovat. 

7. den (23.9.) Baykan – Tatvan – kráter Nemrut Dagi – Muradiye – Dogubayazit – 400 km 
Ubytování: Hotel Ortadogu Dogubayazit – 150 TLR (11€/os.) se snídaní 
 

http://www.tripadvisor.cz/Hotel_Review-g790195-d1956434-Reviews-Hotel_Ortadogu-Dogubeyazit_Agri_Province.html
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8. den středa 24.9. 

Včerejší večer probíhala diskuse nad dalším plánem našeho zájezdu. Radim byl domluvený s 
průvodcem na schůzce okolo výstupu na 5137 m.n.m. vysokou bájnou horu Ararat. 
Standardně v sezóně se tam chodí 3-4 dny za 250$, nejrychleji to jde za 2 dny a cenu nám 
snížil na 140$.  

 

Po snídani, kterou Libor strávil právě „pod 
Araratem“,  proběhla domluvená schůzka.  

 

Počasí nám nedovolí jít dnes, nahoře je navíc 
asi -15 stupňů, takže měníme plán.  

 

Vyrážíme na nedaleký palác Ishak Pasha, 
který je prý nejkrásnější v Turecku.  

 

Nachází se asi 6 km za Dogubayazit, jsou odsud 
nádherné výhledy jak na město a okolí, tak na 
blízkou pevnost. 
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Palác je z let 1685 – 1784, po zemětřesení je opravován, přesto zajímavý a za vstupné 5 TLR 
stojí zato navštívit. 

 

Kousek odsud jsou již hranice do Íránu, tak se 
tam vypravíme.  

 

 

 

 

Těsně před hranicí se totiž nachází kráter 
Meteor Cukur, z roku 1892. Průměr má 35 m a 
hloubka je údajně 60 m. Projdeme vojenskou 
kontrolou a jsme vpuštěni ke kráteru.  
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Díra je to opravdu pořádná, zajímavá, ale 60 
m určitě nemá. Plot na hranicích s Íránem je 
odsud opravdu jen asi 500 m. 

 

Jedeme zpět a po asi 10 km zabočíme vlevo 
na Nuh Arca. Míjíme další vojenský 
checkpoint a po 5 km stoupání přijíždíme k 
místu, kde údajně přistála Archa Noemova. 

 

Místo je zajímavé až magické, ale nikdo neví, jestli je to opravdu tady. V muzeu se nás o tom 
snaží přesvědčit výstavou stařík, který se podílí od roku 1979 na výzkumu. Chceme mu dát 
alespoň 5 TLR, ale chce tuto částku po každém, tak mu dáme ještě dalších 5 a jedeme pryč. 
Chce tolik, co vstup do Ishak Pasha, ale to se nedá srovnávat. 

 

Počasí se nelepší, dokonce chvílemi prší, tak si aspoň vyfotíme Malý Ararat, který na rozdíl 
od svého většího bratra není celý den v mlze. 
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U brány jedné místní firmy zastavíme a povídáme si co dál. Jsme asi dost nápadní a tak se 
přišel mladík (jmenoval se Mašuk) zeptat, co tam děláme nebo jestli nemáme nějaký 
problém s autem. Snažíme se mu vysvětlit, že jsme turisti, tak za chvíli odchází.  

 

Než však odjedeme, najednou vidíme asi 10 Kurdů, jak se k našemu autu blíží jako k nějaké 
atrakci.  Chtějí si s námi jen popovídat, i když skončíme na klasických otázkách, jako odkud 
jsme, jak se jmenujeme, kdo je Milan Baroš apod. Nakonec se s chlapy a jejich bossem, který 
uměl aspoň trochu německy, s úsměvem rozloučíme a jedeme na hotel. 

 

Noemova archa je obrovské 

plavidlo nacházející se ve 

vyprávěních Abrahámovských 

náboženství – v Bibli a v Koránu. 

Biblické vyprávění připisuje 

stavbu archy Noemovi, který tak 

učinil na Boží příkaz, aby se spolu 

s dalšími sedmi lidmi a zástupci 

zvířat zachránil před potopou, 

která měla zničit zkažený svět. 

Bible říká, že archa měla přistát 

někde v pohoří Ararat. 
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Dáme si odpočinek, večer se projdeme po 
městě a ochutnáme čaj v jedné z „restaurací“.  

 

Na pokoji pak ladíme další dny, na Ararat to 
nedáme, tak pojedeme ještě dál na východ k 
hranicím Arménie, kde jsou pozůstatky starého 
města Ani. 

Pár cen v TLR (10 Kč):  
chleba 0,7, broskve 2, rajčata 2, cigarety Camel 4, čaj v hospodě 0,5. 

 

          Děti jdou ze školy  Život na ulici z balkónu hotelu 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Kurdská vesnice 
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 Čerstvé ryby na ulici  Zrající maso ve výloze 
 

 

  Pohlednice Araratu 
 

8. den (24.9.) okolí Dogubayazit – 144 km 
Ubytování: Hotel Ortadogu Dogubayazit – 150 TLR (11€/os.) se snídaní 
Památky: Isak Pasa Saraiy - 5 TLR/os., muzeum Archa Noemova – příspěvek 10 TLR 
 

http://www.tripadvisor.cz/Hotel_Review-g790195-d1956434-Reviews-Hotel_Ortadogu-Dogubeyazit_Agri_Province.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ishak_Pasha_Palace
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9. – 10. den čtvrtek a pátek  25. a 26.9. 

Přesně jak Radim říkal, ráno bylo nádherně 
jasno, bez mraků a s úžasným výhledem na 
oba Araraty.  

Je opravdu fascinující, jak z výšky okolo 1700 
m.n.m. vyrůstá hora do výšky 5137 m.n.m.  

 

Ararat je nejvyšší horou Turecka, i když si na 
ni nejvyšší nárok dělají Arménci. Těm byla 
tato oblast Turky zabrána, mnoho Arménců 
bylo vyvražděno a vyhnáno, a proto jsou tyto státy stále v nepřátelské stavu a nemají mezi 
sebou hraniční přechod. Po desáté hodině vyrážíme z města a ještě dobrou hodinu nás stále 
doprovází biblická hora, kde podle některých teorií také ztroskotala Archa Noemova. 

 

Nemůžeme se pořád nabažit nádhernými 
pohledy a pořád fotíme.  
 

Za Dogubayazit pak uděláme společnou 
fotku. 

Jedeme pořád dál na sever směrem na 
Kars, chvílemi asi kilometr od arménských 
hranic. Potkáváme pár vojenských 
obrněnců, ale je tu bezpečno, ani náznak 
jakéhokoliv neklidu.  
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Krajina úžasná, často si připadáme jako na 
slavné Route 66.  

 

Po téměř 3 hodinách přijíždíme 
do Ani, kde se naobědváme.  

Následující 2 hodiny věnujeme 
prohlídce ruin Ani, bývalého 
hlavního města Arménského 
království. Žilo zde až 100 000 
lidí a jako významné 
překladiště na Hedvábné 
stezce soupeřilo s 
Konstantinopolí. 

Ani dosahuje největší slávy okolo roku 1000 n.l., ale ze zemětřesení v roce 1319 se již 
nevzpamatuje.  
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Pohled na celé rozvaliny města je fascinující, procházíme jednotlivé paláce, kláštery, hrad a 
teprve tady nám dochází, jak to tu bylo obrovské. 

 

Pod námi je hluboký kaňon a za ním již Arménie, střežená vojenskými věžemi.  
                                                    V pozadí je vidět nejvyšší hora Arménie – Aragats (4090 m.n.m.) 

 

 

 

Po páté hodině toto úžasné místo opouštíme a jedeme nočním přejezdem směr Erzerum, 
Sivas…  
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Domů to je přes 3500 km, budeme však ještě jednu noc spát buď někde u Ankary nebo až v 
Istanbulu. Z východu Turecka jedeme přes celou noc pravidelně jen s přestávkami na střídání 
řidičů. Ostatní odpočívají nebo spí, jede se většinou po krásných čtyřproudech, jen chvílemi 
jsou úseky, kdy se jede pod sto. V horách u měst Erzerum a Erzincan, kdy stoupáme až do 
výšky 2050 m.n.m. je již pěkná zima, teplota klesá až ke 2 stupňům. Silnice jsou poloprázdné, 
přesto nás dvakrát zastavuje dopravní policie 
ke kontrole dokladů. Láďa si tak alespoň 
trénuje skok z postele na zadní sedadlo. 
O půl deváté jsme u stále deštivého Bolu. Jaký 
kus Turecka je za námi, ukazujeme s Jirkou na 
mapě. 
 

O půl desáté máme za sebou za 15 hodin jízdy 
cca 1500 km, tudíž průměr 100 km/h je velmi 
slušný. Snídaně probíhá za krásného 
slunečného dopoledne u města Kazlak s 
výhledem na jezero. 
 

Před dvanáctou hodinou vjedeme do neustálých 
kolon před Istanbulem. 
 

Míjíme ceduli s počtem obyvatel téměř 13 
milionů. Ve skutečnosti je tu určitě lidí ještě víc. 
Už to tady známe, takže kolony nás 
nepřekvapují a postupně se blížíme k 
Bosporskému mostu. 

 

Za ním už se kolona rozjíždí a vyrážíme do 
víru velkoměsta hledat hotel. Vlastně jen 
víme, že jedeme na Zlatý roh, kde je řada 
hotelů a byli jsme tam již před 8 lety. 
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Zaparkujeme, obejdeme 3 hotely a bereme Sefa 
hotel v části Fatih asi 200 m od Modré mešity. 
 

 

Máme 5-ti lůžkový pokoj a jeden s manželskou 
postelí za 70€ (14€ na hlavu se snídaní), je tu čisto, 
sociálka na pokoji, v centru, prostě super. Jinde 
chtěli 140, 120 €… 
 

 

Po sprše se vypravíme na krátkou prohlídku okolí. 
Začneme Modrou mešitou… 

 

 

…dále jdeme k Hagia 
Sofia… 
 

 

 

 

 

…Jirka, Libor a Láďa navštíví Palác Cisternu, já s 
Radimem si dáme hrachovou polévku a čaj v 
místní restauraci… 
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…pak jdeme do mešity Beyazit Camii… 
 

 

…vlezeme do 
Kapali Carsi 
(Vélkého 
bazaru)… 
 

 

 

 

…dáme si kafe od místních kafařů a čajařů na 
bazaru…zajímavé jsou telefony na stěně… 
 

 

…a nakonec se najíme v jedné z restaurací. 
Vyzkoušíme 5 různých jídel a jsme po večeři. 
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Bohužel začne pršet, přímo lít, takže míjíme Obelisk na 
Hyppodromu, pěkně zmokneme a jdeme na hotel, kde zakončíme 
naše letošní putování. 

Zítra ráno vyrážíme domů a v neděli dopoledne bychom měli 
dorazit. To nás však čeká ještě něco přes 1700 km. 
 

 
 

9. -10. den (25.9. – 26.9.) Dogubayazit – Ani – Kars – Erzerum – Erzincan – Sivas – 
Ankara –  Istanbul – 1 816 km 
Poplatky: parking Istanbul 5 TLR 
Památky: město Ani  – 8 TLR/os., Basilica Cistern Istanbul – 20 TLR/os. 
Ubytování: Sefa Hotel – 70€ (14€/os.) se snídaní 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ani
http://en.wikipedia.org/wiki/Basilica_Cistern
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11. a 12. den sobota, neděle 27. a 28.9. 

Ranní Istanbul byl stejně jako večer zamračený a deštivý.  

Po včerejším večírku na závěr našeho 
zájezdu se nám moc vstávat nechtělo, ale 
čeká nás dlouhá cesta, tak musíme. 

 

Navíc se již do našich pokojů chystají dole v 
recepci další návštěvníci, tak se nasnídáme, 
sbalíme a před desátou vyrážíme. 

 

Tradičně na konci Turecka navštěvujeme 
obchod v Edirne a pak už se jen loučíme s 
touto obrovskou, krásnou zemí.  
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V Bulharsku si uvaříme poslední oběd, hodně 
zásob nám ještě zůstalo, jediné co už nemáme je 
pivo a „dezinfekce“… 

Poslední Gin padl právě na pokoji v Istanbulu. 

 

Cesta ubíhá dobře, tentokrát žádné policejní kontroly, takže největší zdržení je na bulharsko 
– srbské hranici. Čas se rázem z 20 hodin změní na 19, čímž získáváme další hodinu k dobru. 
Ještě asi 60 km po obyčejné cestě a pak od Niše už je samá dálnice. Průjezd Srbskem 
přerušují jen mýtnice (celkem 3x, platíme 17,5€) a po jedné hodině ranní vstupujeme do 
Maďarska a tudíž Schengenského prostoru. 
Domů přijíždíme před osmou ráno, máme za sebou z Istanbulu  1742 km za 22 hodin s 
přestávkami. Celkem jsme za celou dobu ujeli 7824 km, což je nejvíce za všechny expedice. 

 

A jaké bude závěrečné hodnocení?  

Jednoznačně zájezd splnil naše očekávání. 
Viděli jsme opět krásnou Kappadokii, kde 
však již turismus zanechává své 
nesmazatelné stopy. 

 

Obrovská Atatürkova přehrada…                                    

….úžasný východ Slunce z Nemrutu. 
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Příjemná kurdská města Urfa a Mardin, kde je stále cítit jejich asijská atmosféra.  

 
Sopka Nemrut s jezerem Van, jedny z 
vrcholů naší výpravy. 

 

Výstup na Ararat se bohužel nekonal, ale 
popravdě se s tím tak trochu počítalo (kromě 
Radima, který se sem chce určitě ještě 
podívat).  

Sledovat z balkónu neskutečně živé a jakoby 
chaotické ulice v Dogubayazit byl také zážitek, 
který u nás nepoznáte. 

 

Trochu smutno je nám z konce Hasankeyf…  
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…a také ruiny Ani vedou k zamyšlení nad 
dávnými civilizacemi a staletími zpět.  

 

Již jen fakt, že se pohybujete 3000 km daleko 
od domova, na území bývalé Mezopotamie, u 
řek Eufratu a Tigris, je pro někoho 
nepředstavitelné.  

 

My jsme touto cestou zaplnili zase jedno z 
posledních míst, kde jsme v Turecku ještě 
nebyli, i když je zde ještě mnoho krásných  
oblastí. Vše necháme uležet a uvidíme, kam 
nás zavedou kroky na jubilejní desátou 
expedici. 

 

 

 

 

  

11. – 12. den (27.-28.9.) Istanbul – Edirne – Žďár nad Sázavou  – 1742 km za 23 hodin 
Poplatky: Bulharsko – desinfekce 3€, Bulharsko vigneta 5€, Srbsko mýtné 17,5€ 
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Letošní cesta „Divokým Kurdistánem„, který vůbec nebyl divoký, vedla přes 5 zemí a 
hlavních měst (Slovensko – Bratislava, Maďarsko – Budapešť, Srbsko – Bělehrad, Bulharsko – 
Sofia, Turecko – Ankara).  

 

 

Celkem jsme ujeli: 8 100 km (až do Šumperka) 
Poplatky (včetně parkovného a taxi):  3 588 Kč  – 717 Kč/os. 
Vstupy do památek:  5 149 Kč – 1 029 Kč/os. 
Ubytování (8 nocí):  11 539 Kč – 2 307 Kč/os, t.j. 289 (11 €)/noc/os., z toho bylo 6 nocí se 
snídaní 
Nafta: cca 32 875 Kč – 6 575 Kč/os, tankováno 781 l, průměrná spotřeba 9,6 l/100 km, 
průměrná cena nafty 40,4 Kč/l, nejdražší v Turecku 43,50 Kč/l, nejlevnější v Maďarsku 35,10 
Kč/l a Bulharsku 35,90 Kč/l 
Občerstvení + ostatní náklady: 2 494 Kč = 499 Kč/os 
Celkem náklady na jednoho 11 245 Kč + vlastní útrata, dárky a nákup na cestu = cca 12 500 Kč 

Kurzy měn: TLR (Turecká Lira) = 9,7 Kč, Euro = 27 Kč (vypočteno z průměrných cen při směně) 


