The Lycian Way - Turecko
příjemné výpravy nalehko s neskutečné výhledy z pobřežních hor
tajemné ruiny měst bájné Lýkie
rodinné hotýlky v zahradách u pláží
jarní horská a přímořská příroda v plném květu
prázdné pláže malých vesniček
skvělá domácí kuchyně
večírky v zahradách u ohňů, vínečko, písnička…
Lýkijská stezka (The Lycian Way) je 509 km dlouhá, značená turistická stezka procházející územím antické Lýkie. Je
považována za jednu z nejkrásnějších turistických stezek na světě. Táhne se podél pobřeží, ale místy se dostává i
hlouběji do vnitrozemí. Prochází řadou významných a historických míst, například vykopávky města Olympos, pláž Cirali,
plameny Chiméry, či nejvyšší hora Lýkie - Olympos. Lýkie je oblastí s velmi bohatou historií, jejíž pozůstatky můžete
vidět po celé délce trasy. Lyciani, Řekové, Peršané a Římané zanechali své stopy v byzantské éře i Osmanské řiši. Lýkijská
stezka vás tak zavede kolem impozantních pozůstatků kdysi vzkvétajících měst starověku.

Program
1. den

Odlet z Vídně v odpoledních hodinách. Přílet do Antálie, transport do centra starého města, ubytování v hotelu.
Oblíbený seznamovací večírek v úchvatných kulisách starého města.

Ulupinar - Cirali (8,5 km)
Po snídani transport do údolí Ulupinar v národním parku Olympos, kde začíná dnešní trek. Nejprve vás čeká
klesání borovicovými ledy podél potoka Ulupinar, pak stezka stoupá k horskému sedlu, odkud již je vidět tyrkysově
2. den
modré moře. Na mnoha místech uvidíte Yanartas, neboli “hořící kameny” - desítky míst, kde hořlavý plyn uniká z
trhlin ve skalnatém svahu. V dávných dobách lidé tyto plameny považovali za dech příšery Chiméry. Ubytování v
rodinném hotýlku u pláže. Pomerančové zahrady, houpací sítě, pobřežní hospůdky. Relax na pláži, koupání.
Cirali - Olympos - Mt. Musa - Adrasan (19,6 km)
Po snídani v rozkvetlé zahradě se vydáte podél pobřeží až k ruinám starověkého pobřežního města Olympos 3. den
úchvatný pohled na ruiny chrámů, termálních lázní a divadel a hrobek roztroušených v údolí potoka mezi oleandry,
borovicemi a divokými fíkovníky. Budete stoupat po svazích masivu Musa Dagi. Odměnou vám budou nádherné
výhledy na Lýkijské hory a koberce rozkvetlých horských květin. Postupně budete klesat lesní stezkou do údolí a
konečně kolem sadů plných citrusů a granátových jablek do Adrasanu. Klidná vesnice s širokou pláží leží na úpatí
Musa Dagi. Ubytování v rodinném hotýlku v blízkosti pláže (2 noci). Relax na pláži, koupání.
Karaköz - Gelidonia Lighthouse - Adrasan (17,5 km)
Dnes vás čeká jeden z nejkrásnějších úseků Lýkijské stezky. Po domácí opulentní snídani krátký transport na
4. den
začátek treku. Z majáku Gelidonia se můžete kochat nádhernými výhledy na ostrovy Chelidonia. Pohodová
stezka vede většinu trasy borovycovými lesy kolem podél pobřeží s nekonečnými výhledy na tyrkysové moře.
Kochání, romantika, chytání za ruku…! :-) Dneska určitě není kam spěchat! Později odpoledne relax na pláži, koupání.

Kapakli - city Istlada - castle of Simena - Ücagiz (10,5 km)
Po snídani vás čeká krátký transfer do malé vesničky Kapakli na začátek treku. Stezkou napříč odlehlou kopcovitou
krajinou s krasovými útesy dorazíte k ruinám starověkého lýkijského městečka Istlada, kde uvidíte velký počet
typických kamenných sarkofágů. Odtud budete pokračovat až k moři do idylické zátoky Gökkaya. Cestou pobřežní
“čundrácká hospůdka na mýtince” s kouzelnou květinovou babičkou, koupání. Po překonání několika pastvin s velkými
5. den
stády koz uvidíte byzantský hrad Simeni, který dominuje zátoce Kekova. Odtud budete mít nádherný výhled na
okouzlující pobřežní krajinu s nesčetnými zátokami, poloostrovy a ostrovy v tyrkysově zbarveném moři. Ubytování v
rodinném penzionu v přístavní vesničce Ücagiz (2 noci), která se může pyšnit spoustou lýkijských hrobek i troskami
římského města, jež leží utopeno pod hladinou moře. Večeře na ohýnku v zahradě pod meruňkami. Nádherné výhledy,
domácí atmosféra.
Sahilkilincli - Apollonia - Aperlai - Ücagiz (13,5 km)
Po snídani nás čeká krátký transfer (cca 20 min) na začátek treku. Pro zájemce doporučujeme před začátkem treku
odbočku k ruinám starodávného lýkijského města Apollonia, které bylo osídleno až do byzantských dob. Dnešní
6. den stezka vede širokou otevřenou horskou krajinou, ale také svahy pokrytými duby, olivovníky a keřy, které místní stáda
koz okusují do groteskních podob. Nádherná místa ke koupání, hned vedle ruin a kamenných sarkofágů města
Aperlai. Stezka vedoucí mezi krasovými útesy a divokým, romantickým pobřežím chráněné zátoky zpět do Ücagiz.
Večírek opět s panem domácím u ohýnku v jeho ovocné zahrádce.
7. den

Po snídani transport do Antalye (cca 4 hod). Po cestě zastávka v městečku Myra (lýkijské skalní hrobky) a Demra
(bazilika sv. Mikuláše). Příjezd do Antalye v odpoledních hodinách. Ubytování v hotelu v centru starého města, volný
program.

8. den

Odlet do ČR.

Cena zahrnuje:

Termíny:

23. - 30. 4. 2022
30. 4. - 7. 5. 2022

Cena za osobu:

29 790 Kč
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Letenky z Vídně/Prahy do Antalye včetně letištních poplatků a tax
5x ubytování (rodinné hotýlky, dvojlůžkové pokoje) s polopenzí
2x ubytování v hotelu v Antalyi se snídaní
Obědové balíčky na všechny treky
Všechny transporty v programu
Převoz zavazadel mezi ubytováním
Itinerář s detailním popisem treků včetně map a GPS dat
Místní průvodce
Český průvodce
Cestovní pojištění

