Kappadokien och östra Turkiet
16 – 25 maj 2012
Följ med på vår resa till en fortfarande ganska okänd del av Turkiet, Kappadokien, i
hjärtat av Mindre Asien, och sedan vidare österut! Här finns ett av jordens mest
osannolika landskap format av vulkaner, och genom årmiljoner utmejslat av vind
och regn, frost och snö till ett magiskt sagolandskap. Här har människan anpassat
sig, och under de senaste årtusendena lämnat fascinerande spår av skiftande
kulturer i form av märklig arkitektur och gripande konst. Kappadokien lär betyda ”de
vilda hästarnas land”. Men vi hoppas komma just i den tid, då svalorna återvänder,
och de vilda tulpanerna blommar i sitt rätta hemland och höjer sina ’turban’-huvuden
mot solen på Anatoliens högslätter!
Onsdag 16 maj
Avresa från Kastrup 12.10 med ankomst till
Istanbul 16.20. Vi fortsätter 17.45 -19.00 med
inrikesflyg till Nevsehir, där vår kunnige,
turkiske reseguide Serhat Paktas hälsar oss
välkomna på lundensisk svenska. Med buss
åker vi den korta vägen till den charmiga
småstaden Ürgüp – ca 15 000 inv. – mitt i
hjärtat av Kappadokiens spännande klipplandskap. Här skall vi bo 3 nätter på det
eleganta grotthotellet Hotel Alfina Cappadocia
www.hotelalfina.com Gemensam måltid på
kvällen.
Torsdag 17 maj
Vi ägnar den första förmiddagen i Kappadokien
åt de unika konstskatter, som bevarats i ett lika
unikt landskap och som sedan 1985 står på
Unescos världsarvskarta. I Göreme ”open air
museum” finns närmare 30 kyrkor och ett
flertal kloster, som är mer eller mindre väl
bevarade från 600-talets Bysans och framåt.
De är alla uthuggna direkt ur de lösa
tuffklipporna av munkar, som dragit sig undan
världen och dess tidvis svåra förföljelser under

ikonoklasmen och den arabiska erövringen. I
Karanlik-kyrkan möter vi den stränga
bysantinska bildvärlden, medan Tokali-kyrkan
berättar om Jesu liv och kyrkofadern Basileios’
historia i praktfulla färger mot en intensivt blå
bakgrund av dyrbar, äkta lapis lazuli.
Inte bara munkar sökte sig undan världen!
Under de många erövringsvågor, som dragit
fram över dessa tätbefolkade, åtråvärda
områden, kunde hela befolkningar söka skydd i
underjordiska städer, några upp till 8 -10
våningar djupa med plats för uppemot 20 000
personer. Där fanns utrymme för djur och
förråd, eldstäder, luftkanaler, vattenkällor och
små kapell för dop och bön. Efter lunchen
besöker vi Kaymakli, en av dessa städer
förbunden med en tunnel med den ännu större
Derinkuyu.
Vi får under dagen också uppleva, några av de
urgamla samhällen, som aldrig övergivits och
som sjuder av vardagsliv som Üchisar i hägnet
av sitt klippcitadell och Mustafapasha präglat
av den grekiska befolkning, som fanns här till

Gümüs, inhugget som en fästning i en
bergsklack.
De
storartade
bysantinska
muralmålningarna med motiv ur Jesu liv men
lustigt nog även ur den antika författaren
Aesopos’ djurfabler restaurerades på 1990talet.

befolkningsutväxlingen 1923.
dramatisk nutidshistoria.
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Och hela tiden detta osannolika, spännande
månlandskap som t.ex.i Pigeon Valley, där de
många duvslagen utgör ett pittoreskt men
ekonomiskt viktigt inslag i naturahushållningen.
Fredag 18 maj
Vi hoppas, om väderförhållandena medger,
kunna erbjuda ballongflygning som en extra
upplevelse till dem, som så önskar.
Men vi skall också idag göra bekantskap med
några särskilt spännande dalgångar den första
Pasabag, fylld av ’fairy chimneys’, d.v.s.
féernas skorstenar, där en av dem varit
bebodd av en efterföljare till det syriska
pelarhelgonet Simon Styliten, som på 400-talet
levde i närheten av Aleppo.
Därefter beger vi oss till Zelvedalen med den
övergivna spökstaden, varifrån den grekiska
befolkningen på samma sätt som i
Mustafapasha utväxlades 1923, men som de
turkiska innevånarna sedan också tvingades
lämna av säkerhetsmässiga skäl 1950.
På e.m. besöker vi staden vid ”den röda
floden”, Avanos, känd för sin keramik och
porslinstillverkning men också för sina textiler,
där mattor och framför allt kelimvävnader hör
till den traditionella, inhemska produktionen.
Lördag 19 maj
Vi lämnar Ürgüp och Kappadokien för att bege
oss söderut och kör genom ett landskap, där
odlingar av pistaschnötter växlar med vin och
oliver. Huvudorten i regionen är den gamla
hettitiska staden Nigde, vars stadsbild och
arkitektur dock präglas mera av det seldjukiska
väldet under 1000-1300-talen med en förnäm
moské och flera mausoléer.
Strax före Nigde gör vi en kort avstickare för att
besöka det bysantinska klippklostret Eski

Dagens mål är den på grund av de stora
dammbyggena
snabbt
växande
staden
Gaziantep, där vi övernattar. GAP-projekten i
Eufrat och Tigris berör stora befolkningar och
har även forcerat det arkeologiska arbetet i
regionen, innan vattnet dränker omistliga,
ibland ännu inte ens upptäckta skatter. Några
av dem, de enastående villamosaikerna från
den romerska staden Zeugma, redan idag
under vatten, har räddats av arkeologerna. Vi
kunde följa deras arbete i ett svenskt TVprogram, och nu kan vi på nytt möta den
romerska flickans intensiva och oförglömliga
blick i museet i Gaziantep! Vårt hotell är
Tugcan Hotel www.tugcanhotel.com.tr
Söndag 20 maj
Idag får vi med egna ögon se delar av GAPprojektet, den stora Atatürk-dammen i Kâhta.
Den stod färdig 1990 och är en av världens
största
dammar
och
del
i
det
vattenregleringssystem, som syftar till att förse
Turkiets fattiga östliga delar med vatten och
elektricitet.
Men vi skall också uppleva en av resans
absoluta höjdpunkter, besöket på Nemrut Dag!
Där, på 2 100 m höjd, vittnar de magnifika
jättehuvudena av klassiska, grekiska gudar i
persisk dräkt om en självhärskares strävan att
för alltid få en plats i historien. Kung Antiochos
I Theos, som på Caesars tid härskade över det
avlägsna bergsriket Komagene 64-38 f.Kr. lät
uppföra sin gravhög omgiven av terrasser i öst,
väst och norr, där de jättelika statyerna av
honom själv och Olympens gudar uppfördes.
Det är en oförglömlig plats av storslagen,
vindomsusad skönhet!
Övernattning i Adiyaman på Grand Isias Hotel.
www.grandisias.co

Måndag 21 Maj
Från de höga Taurusbergen åker vi söderut för
att uppleva ännu en pärla: Sanliurfa, där vi
skall bo två nätter. Staden var bebodd av
Hurrifolket redan för ca 5 500 år sedan, men
erövrades sedan av hettiter, assyrier, greker,
romare, araber, korsfarare och turkar. Här i
Gölbasi, i skuggan under stadens citadell uppe
på klippan, promenerar man i de vackra
parkerna, som genomströmmas av slingrande
kanaler och där Abrahams damm är fylld av
stora, heliga karpar, som en gång räddat hans
liv. Legenden berättar också att Abraham
föddes i en grotta vid Dergah-moskéen, en
plats, som ofta besöks av shiitiska pilgrimer
från Iran. Vi bor på Manici Hotel.
www.maniciurfa.com
Tisdag 22 Maj
På f.m. gör vi en kort tur, knappt 50 km sydost
om Sanliurfa, för att besöka Harran, en av de
allra längst bebodda platserna i det gamla
Mesopotamien. Arkeologerna tror sig ha bevis
för att människor byggt och bott här
kontinuerligt sen ca 2 000 f.Kr.
Också till Harran knyter Bibeln berättelser om
hur Abraham levde där några år, med sin
familj, på väg till Kanaan.
Harran har sedan länge en nordsyrisk tradition
att bygga runda kupolhus, något som tagits
upp igen i modern tid och som vi tar oss en titt
på, innan vi återvänder till Sanliurfa. Även idag
har vi tid att se oss om i Sanliurfa och kan bl.a.
besöka Citadellet. Naturligtvis skall vi inte
heller missa den fascinerande täckta Bazaren,
vars centrala gård under de knotiga gamla
träden är fylld av intensivt upptagna schackoch brädspelande män.
Onsdag 23 Maj
Dags att åka till vår resas östligaste punkt, de
cirka 18 milen till Mardin, en stad, som klättrar i
terrass efter terrass uppför den 1 200 m höga
bergssluttningen med den oändliga syriska
slätten, det forntida Mesopotamien, som ett
disigt hav nedanför. En sentida resenär utbrast
förtjust att staden hörde mer till himlen än till
den jordiska slätten vid dess fötter!
På vägen dit skall vi inte missa den, av tyska
arkeologer år 1995, upptäckta ca 13 000 år

gamla tempelanläggningen från jägar- och
samlarstenåldern, som väckt sensation bland
arkeologer och historiker. Vid Göbekli står de
ca 10 ton tunga monoliterna prydda av skickligt
gjorda djur- och fågelreliefer inmurade i ringar,
resta mot himlen. Vi bor två nätter på Hotel
Zinciriye i Mardin. www.zinciriye.com.

Torsdag 24 maj
I Mardin liksom i Sanliurfa skall vi få tid att
flanera och bekanta oss med den, inte minst
under 11-och 1200-talen, blomstrande staden,
som då var en viktig länk för handeln på
Sidenvägen. Då som nu kunde man höra
många olika språk på dess gator. Idag hörs
arabiska, kurdiska, syriska, turkiska.
Fram till slutet av 1800-talet levde här en
övervägande kristen befolkning med många
olika tillhörigheter som armenier, katoliker,
ortodoxa, syrianer, assyrier, protestanter, vilket
de många mer eller mindre välhållna kyrkorna
vittnar om.
Det passar därför bra att under f.m. göra ett
besök i det pampiga syrisk-ortodoxa klostret
Deir-al-Zafaran, grundat år 493 och mellan
åren 1293-1932 säte för den syrisk-ortodoxa
patriarken. Bakom dess gyllengula murar, som
gett det namnet ”Saffrans-klostret”, gavs ända
fram till år 1969 ut mängder av kristen litteratur
på turkiska, arabiska och syriska, och idag
finns här igen munkar och präststuderande.
Men låt oss inte glömma de fina, gamla
koranskolorna, Medrese, som också finns i
Mardin! Vi besöker Sultan Kasimiye Medresi
från 1400-talet, vars honungsgula arkader
speglas i den inre gårdens damm.
Fredag 25 maj
Avresa från Mardin till Istanbul 09.40 – 11.45
och vidare från Istanbul 14.15 med ankomst
Köpenhamn 16.30.

Pris: 17.650:- sek/person
Enkelrumstillägg: 3.600:- sek/person
Avbeställningsskydd: 6% av resans pris med Europeiska
Priset inkluderar:
Resa med flyg Köpenhamn via Istanbul till Nevsehir med Turkish
airlines enligt ovan.
Busstransporter enligt ovan.
Inkvartering i dubbelrum på 4-stjärniga hotell enligt ovan.
Halvpension med frukost och lunch eller middag.
Besök och inträden enligt ovan.
Dricks för gemensamma aktiviteter.
Svensktalande reseledare Serhat Paktas samt Ulla Tengberg
Lokala skatter och serviceavgifter.
Priset inkluderar inte:
- Drycker till maten.
- Dricks till chaufför och reseledare.

Anmälan görs till Kerstin Lindström, Tre K Travel AB Tel. 0413 – 555396 snarast helst före 10/1 2012.
Vi skickar faktura på anmälningsavgiften 2.500:- sek/person. Slutbetalning senast 16/4 2012.
Ytterligare information om resan samt flygbiljetter skickas c:a 2 veckor före avresa.
Vid avbokning av resan gäller Tre K Travels särskilda resevillkor, d v s avbokning mer än 65 dagar
före avresa blir kostnaden anmälningsavgiften 2.500:- sek/person. Om avbokning sker 35 – 64 dagar
före avresa blir kostnaden 50 % av resans pris, 15 – 34 dagar före avresa 80 % av resans pris samt
mindre än 14 dagar före avresa 100% av resans pris. Kontrollera ditt avbeställningsskydd!
Reseförsäkring och avbeställningsskydd – Många har idag ”Resplus försäkring” eller liknande i sin
hemförsäkring. Kontrollera vad som gäller! Vi hjälper gärna till med reseförsäkring alternativt en
kompletterande reseförsäkring som för närvarande kostar 335:- sek/person för 10 dagar i Turkiet.
Vi reserverar oss för eventuella pris- och programändringar utanför vår kontroll, som ändring av
växelkurs, flygskatter m. m och hänvisar till gällande resevillkor.
Har du ytterligare frågor angående resan så hör gärna av dig till Kerstin Lindström tel. 0413 – 555
396 Tre K Travel AB eller till Ulla Tengberg 0418-81127

Kråkebovägen 1, 386 95 Färjestaden
kerstin@treK-travel.se

Tel. 0413-555396, 070-5917050
www.treK-travel.se

