VÝSTUP NA BIBLICKÝ ARARAT (5137 m)
„A Noemova archa se zastavila na hoře Ararat.“ Tímto prohlášením v Bibli se stal Ararat světoznámým. Na samém
východě Turecka, vysoko nad východním Anatolským regionem, se koruna ledu a sněhu vznáší v modré obloze.
Bez ohledu na biblický význam Araratu vyzařuje sopečný kužel (poslední erupce 1840) obrovskou energií. Tady ve
východní Anatolii se podhůří pohoří Taurus spojují na východním úpatí pohoří Pontius do široké náhorní plošiny. Z této
1700 m vysoké náhorní plošiny se Ararat mohutně tyčí a volně stojí přes 3000 m. I v polovině léta je kopule pokryta
ledem a úpatí sopky zůstává bez vegetace. Mraková pole pod vrcholem způsobují, že vrchol vypadá, jako by se
vznášel.

Program

1. den

Přílet do Turecka, transport do města Van, ubytování v hotelu v centru města. Oblíbený seznamovací večírek
v úchvatných kulisách starého města.

2. den

Výstup na Mt. Artos (3 537 m.n.m.)
Po snídani transfer do Gevasu (cca 1 hod). Odtud již budeme pomalu stoupat na vrchol (v závislosti na
podmínkách z jihu, nebo ze severu - je to strmá, ale ne technicky náročná hora). Z vrcholu se nabízí
fantastický výhled na Vanské jezero, největší turecké jezero. Pokud budou dobré povětrnostní podmínky, lze
odtud vidět Mt. Süphan a dokonce i Ararat. Návrat do hotelu ve městě Van.

3. den

Kolem vanského jezera do Dogubayazit
Po snídani transfer do Gevasu, odkud podnikneme výlet lodí na ostrov Akdamar a navštívíme středověký
arménský kostel. Poté pojedeme kolem Vanského jezera do Dogubayazit. Odpoledne návštěva paláce
Ishak Pasa z dob osmanské nadvlády.

4. den

Trek do základního tábora
Po snídani transfer do vesnice Cevirme, výchozího bodu naší expedice na Ararat. Po naložení zavazadel na
koně budeme pohodlně stoupat (cca 5 hod) do základního tábora v nadmořské výšce 3200 m. Nocleh ve
stanech.

5. den

Druhý výškový tábor
Po snídani budeme pomalu stoupat do druhého výškového tábora. Ti, kterým nebude stačit tento 4hodinový
výstup, můžou jít ještě o kousek dál směrem k vrcholu. Brzká večeře, protože výstup na vrchol začíná již v
noci, v závislosti na počasí.

6. den

Výstup na vrchol, 5 165 m
Kolem 2-3 hodiny ranní je čas vstávat. Po snídani nás čeká strmé stoupání k vrcholu. Ledovec začíná ve výšce
cca 4900 m.n.m., od této chvíle budeme pokračovat s mačkami. Po cca 5-6 hodinách lezení se postavíme na
nejvyšším vrcholu Turecka, na Noemově hoře. Za dobrého počasí a viditelnosti se výhled rozšíří do Íránu,
Arménie a na Kavkaz, východní Anatolie nám bude ležet u nohou! Poté začíná sestup - nejprve do druhého
výškového tábora (cca 3 hod). Po krátkém odpočinku a občerstvení rozbijeme náš tábor a sestoupíme do
základního tábora. Doba chůze z vrcholu do základního tábora je přibližně 6 hodin. Nocleh v základním táboře.

7. den

Sestup, Dogubayazit (případně rezervní den pro případ špatných povětrnostních podmínek)
Po snídani nos čeká ještě cca 3hodinový sestup. Dále budeme pokračovat autem do Dogubayazit (cca 1 hod).
Volné odpoledne a nocleh v hotelu.
V případě, že tento den využijeme jako rezervní, sestoupíme z vrcholu až dolů do Cevirme a poté pojedeme
do Dogubayazit do hotelu.

8. den

V brzkých ranních hodinách transfer do města Van na letiště, odlet do ČR.

Cena zahrnuje:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Termín:

13. - 20. 8. 2022

▪
▪
▪

letecké spojení vč. tax a letištních poplatků (Praha/VídeňIstanbul-Van)
všechny transfery během programu
4x ubytování v hotelu se snídaní, dvojlůžkové pokoje
3x ubytování ve stanu
přeprava zavazadel na zvířatech až do high campu
plná penze během výstupu (4. - 6. den)
zásobování pitnou vodou, horká voda, čaj a káva během výstupu
(4. - 6. den) po celý den, alkoholické nápoje k zakoupení v kempu
poplatek za výstup (permit fee)
kempingové vybavení (stany, matrace, kuchyňské náčiní, toaletní
stan)
místní licencovaný anglicky mluvící horský vůdce
český průvodce
pojištění CK proti úpadku

Cena za osobu (při účasti 10 a

Cena nezahrnuje:

více osob):

▪
▪
▪
▪
▪
▪

36 990 Kč

stravování a nápoje nad rámec programu,
spropitné
vstup do památek (cca 10 euro)
cestovní pojištění
příplatek za jednolůžkový pokoj/stan 1600 Kč/osoba
PCR testy na COVID-19

