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Aquest és un dels Gran Viatges pendents. Et sentiràs viatger/a…Anatòlia és la Turquia asiàtica,
un xoc de cultures i paisatges bellíssims. Us hem triat unes quantes joies. Anirem del Taurus i
el  seu Parc Nacional  de l’Aladaglar,  on viurem com els  nòmades,  a  la  Capadòcia i  la  seva
geologia de formes oníriques…i acabarem el nostre periple a Istanbul…

Viatge de contrasts…de fet, tindràs la impressió d’haver fet tres viatges en un!

El Taurus és un paisatge infinit  de muntanyes immenses de més de 3700 m. Capadòcia és
l’obra capriciosa de la natura. Istanbul va ser capital de dos imperis…Tot el que això evoca… ens
fa somiar.

Punts Forts
Els Monts Taurus i el Parc Nacional d’Aladaglar: és la muntanya majestuosa i corprenedora, uns
Dolomites salvatges habitats per nòmades als  quals imitarem dormint en campaments uns
dies a més de 3000 m envoltats d’estanys i cims espatarrants. Farem cim a l’Emler un gegant
de 3723m. I un altre tresmil, el Oksar Tepe (3630m).

Travessa  còmoda,  en  acollidors  campaments  amb  bona  cuina  i  amb  el  nostre  equipatge
transportat per mules de càrrega. Les muntanyes ens enamoren, i cal deixar-se dur per aquesta
seducció, posar-se la motxilla a l’esquena i transitar pels pendents, colls i cims durant uns dies
deixant de banda la vida urbana…amb la comoditat bonvivant.

La Capadòcia:  és l’exuberància de la imaginació de la natura més creativa.  És un somni de
pedra  fet  realitat,  són  figures  impossibles  que  el  vent  ha  esculpit  en  la  roca  i  l’erosió  ha
transformat en art… Xemeneies de fades, valls secrets, pobles troglodítics…La descobrirem a
peu, instal·lats en un còmode allotjament a on tastarem la deliciosa cuina turca.

Gaudirem de l’encís d’Istanbul, una ciutat monumental a on sempre hi ha noves sensacions i
racons per descobrir! Pel vostre compte o de la mà d’un guia oficial turístic…tu tries!

Durant la travessa, campaments còmodes i en entorns bellíssims. A la Capadòcia i a Istanbul,
en bons hotels amb bona ubicació.

Arribarem als Mts. Taurus còmodament, amb un vol intern i  només unes 2 hores i mitja de
carretera…és la manera més ràpida d’arribar-hi. Tornarem de la Capadòcia a Istanbul,  també
fent servir l’avió. Reduïm així al mínim els pesats trajectes per carretera i aprofitem més i millor
les nostres vacances.
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Amb guia local i el nostre coordinador de Bonviure durant tot el viatge (si el grup és superior a 7
pax).

Dia a Dia
DIA 1, 04/08. Vol a Kayseri i trasllat als Mts. Taurus.

Vol de Barcelona a Kayseri (a la Capadòcia), a on arribem a la tarda. Trasllat d’unes 2 hores i
mitja a Cukurbag (al peu del Parc Nacional d’Aladaglar, als Mts. Taurus) i al Vall d’Emli, a on
passarem la primera nit en el nostre campament a 1750m.

Nit al campament de la Vall d’Emli, a 1750m.

DIA 2, 05/08. De la Vall d’Emli a l’altiplà de Alaca Yayla.

Després de l’esmorzar al campament, envoltats de natura, enfilarem cap a la Gorja de Mangirci,
per bosquets de cedres i ginebres, amunt fins a arribar a l’altiplà de Alaca Yayla. Des d’aquí,
vistes  espectaculars  de  la  zona  sud  de  les  muntanyes  del  Parc  Nacional  de  l’Aladaglar  i
probablement  trobarem  famílies  seminòmades  amb  els  seus  ramats.  Després  de  dinar,
baixarem de nou al campament per Oluksekisi, un antic campament semi-nòmada. De retorn al
nostre campament, temps pel te amb galetes…i relax fins l’hora de sopar, envoltats dels sons de
la natura i amb milions d’estels damunt els nostres caps.

Nit al campament de la Vall d’Emli, a 1750m.

Desnivells aprox. +650m / -650m. Unes 5-6 hores de caminada.

DIA 3, 06/08. De la Vall d’Emli a Sokulupinar per la Vall de Siyirmalik i Eznevit Yayla.

Deixem el campament de la Vall d’Emli i remuntem per la Vall de Siyirmalik, amunt fins l’altiplà
d’Eznivit, a on tornarem a trobar famílies semi-nòmades que potser ens convidaran a una tassa
de te o a un got d’ayran (típica beguda a base de iogur) i amb els que podrem compartir per una
estona el seu mode de vida. Gaudirem de les vistes espectaculars des d’aquest altiplà abans de
continuar  cap a Sakartas i  d’allà  baixar  al  nostre següent  campament,  el  de Sokulupinar,  a
2000m d’alçada. Amb una bona tassa de te a les mans, ens relaxarem contemplant el paisatge
de muntanyes que ens envolten.

Primera de les dues nits al campament de Sokulupinar, a 2000m.

Desnivells aprox. +790m / -540m. Unes 5-6 hores de caminada.

DIA 4, 07/08. De Sokulupinar al Llac de Dipsiz.

Avui comencem pujant a l’altiplà d’Arpalik, un altra zona de pastures. Continuem pujant fins a
Tekepinari (la Font de les Cabres) a on potser veiem Cabres Alpines (Capra Ibex). Seguint el
camí del riu, arribarem fins al Llac de Dipsiz, gaudint de belles vistes de la cara nord del Mt.
Demirkazik (3756m). Ens podrem banyar al llac segons les condicions meteorològiques i de
l’aigua. Temps per dinar i relaxar-se al costat del llac abans de tornar cap al nostre campament.
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Nit al campament de Sokulupinar, a 2000m.

Desnivells aprox. +900m / 900m. Unes 7-8 hores de caminada.

DIA 5, 08/08. De Sokulupinar a l’altiplà de Yedigoller. Opcional: cim d’Emler (3725m).

Aquest dia assolirem la nostra màxima cota. Esmorzarem, carregarem els nostres equipatges a
sobre les mules i començarem a remuntar la Vall de Karayalak, entre parets impressionants,
fins al coll de Celikbuyduran (3450m). Avui serà l’etapa reina de la nostra travessa…des del coll
completarem la nostra ascensió al cim d’Emler, 3723m (qui no tingui ganes de fer el cim, es
podrà  quedar  esperant  el  grup  al  coll,  o  si  la  meteo  no  ho  permet,  anar  baixant  cap  al
campament). Les vistes des d’aquest punt privilegiat  ens pagaran l’esforç…al  nord,  el  Volcà
Erciyes; al sud-oest, la cadena muntanyosa de Bolkar; a l’est, el volcà Hasan. Després de gaudir
d’aquest premi, baixarem suaument fins a l’altiplà de Yedigoller,  l’altiplà dels 7 llacs d’aigües
turqueses. Allà, al nostre campament, a 3100m, a prop del llac més gran de la zona, i sota la
presència imponent de les parets del pic Direktas, celebrarem que hem fet el cim al voltant d’un
bon menjar reparador i el  millor dels ambients. Qui vulgui,  i  si  les condicions de la meteo i
l’aigua són bones, es podrà banyar al llac.

Nit en un entorn de muntanya espectacular, al campament de Yedigoller, a 3100m.

Desnivells aprox. +1450m / -350m. Unes 6-7 hores de caminada.

Si fas el cim (opcional), afegeixes 400m de pujada i de baixada. Al voltant d’1 hora de pujada i
uns 40 minuts de baixada.

DIA 6, 09/08. Cim Oksar Tepe (3630m).

Avui ens enfilarem a un altre cim, l’Oksar Tepe, a 3630m, just al darrera del cim de Kizil Kaya.
Des del cim gaudirem de bones vistes panoràmiques sobre la zona dels set llacs i la Vall d’Emli
mentre dinem. De baixada, ens passejarem pels llacs i potser farem una visita a una família
semi-nòmada per viu allà mentre els seus ramats pasturen a l’altiplà.

Segona nit al campament de Yedigoller, a 3100m.

Desnivells aprox. +530m / -530m. Unes 4-5 hores de caminada.

DIA 7, 10/08. De Yedigoller a Karagol.

Esmorzem, carregarem les mules i deixarem enrere l’altiplà dels set llacs. Anirem fins al segon
llac més gran i d’allà pujarem fins al Teke Kalesi Pass (3517m), amb vistes espectaculars cap al
Nord-Oest, que ens acompanyaran durant un bon tram de la baixada. Arribarem al llac de Yildiz
(«estrella»)  i  continuarem cap  avall  fins  a  Karagol  («Llac  Negre»),  a  on trobarem el  nostre
campament instal.lat, a prop d’un llac.

Nit al campament de Karagol, a 2800m.

Desnivells aprox. +420m / -720m. Unes 6-7 hores de caminada.
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DIA  8,  11/08.  De  Karagol  a  Demirkazik  via  Maden  i  Pinarbasi.  La  ciutat  subterrània  de
Derinkuyu. Trasllat a la Capadòcia.

Darrera caminada a Aladaglar, baixant per la Gorja de Maden i per antics camins miners i rieres
fins a Totari, a on dinarem vora l’aigua.

Després, trasllat en vehicle fins a la Capadòcia. Pel camí visitarem la increïble ciutat subterrània
de Derinkuyu.  Oberta als visitants des del  1965,  la ciutat  té uns 85m de fondària,  tot  i  que
només un 10% de la mateixa es pot visitar. Derinkuyu és un impressionant laberint sota terra,
una enorme ciutat amagada sota les planures centrals  d’Anatòlia,  amb els seus habitatges,
estables, cellers, magatzems, esglésies, bodegues, escoles,…un indret increïble!

Trasllat a la Capadòcia, al nostre hotel a Gorëme.

Desnivells aprox. -400m. Unes 4 hores de caminada.

DIA 9, 12/08. Vol en globus (opcional). Capadòcia: el museu a l’aire lliure de Goreme. Vall de
Meskendir i vall Vermella. Avanos.

Qui vulgui (activitat opcional) avui es pot llevar abans de que surti el sol i veure com el dia es
deseprta volant en un globus, una manera única i inoblidable de gaudir del paisatge meravellós
de la Capadòcia.

Després d’esmorzar, seguim amb el nostre programa, visitant el museu a l’aire lliure de Goreme,
una  de  les  més  belles  valls  de  la  Capadòcia,  amb  les  seves  cases,  esglésies  i  monestirs
cristians excavats a la roca. Aquests santuaris contenen magnífics exemples de l’art Bizantí del
període post iconoclàstic i en són exemples únics. Després començarem la nostra caminada a
la  vall  de  Meskendir  seguint  un  camí  ple  de  antics  habitatges  i  esglésies  cavernícoles.
Creuarem cap a la  Vall  Vermella,  una  vall  espectacular  amb les seves  formacions de roca
típiques de la  Capadòcia.  Hi  podrem visitar  l’església  amagada d’Uzumlu  i  altres  esglésies
datant  dels  segles VIII  o IX. Acabarem la caminada a Cavusin,  des d’on ens traslladarem a
Avanos, famosa per la seva artesania en ceràmica des del temps dels Hitites.

Desnivells aprox. +100m / -140m. Unes 4 hores de caminada.

Nit en hotel a Gorëme.

DIA 10, 13/08. De la ciutadella d’Uchisar a la Vall d’Akvadi. Poble de Cavusin, Monestir de
Zelve i Pasabaglari.

Continuem coneixent la Capadòcia i avui comencem per una visita al poble d’Uchisar amb el
seu gran punt panoràmic dit «La Fortalesa» i les seves cases excavades a la roca i connectades
amb múltiples túnels , passadissos i escales.

Després començarem a caminar per la Vall d’Akvadi seguint el llit del riu, avui reconvertit en
conreus  de  vinyes.  Arribem  al  poble  de  Cavusin,  un  dels  assentaments  més  antics  de  la
Capadòcia. Seguint un camí vora magnífiques formacions de roca i bones vistes, arribarem a la
vall  del Monestir  de Zelve,  a on els Cristians es van traslladar durant les invasions perses i
àrabs; l’àrea va esdevenir un important assentament religiós dels segles IX al XIII. Després del
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bell Monestir de Zelve, anirem a la Vall dels Monjos (Pasabaglari), amb les seves xemeneies de
fades úniques resultat de l’erosió diferencial durant milers i milers d’anys.

Avui  podrem  acabar  el  dia  gaudint  del  plaer  d’un  bany  turc  tradicional,  Hamam  (activitat
opcional).

Desnivells aprox. (total) +60m / -350m. Unes 3-4 hores de caminada.

Darrera nit en hotel a Gorëme.

DIA 11, 14/08. Vol a Istanbul. Istanbul.

A mig matí anirem a l’aeroport de Kayseri per agafar l’avió que ens durà a Istanbul.

Trasllat al nostre hotel al cèntric barri de Sultanahmet. Tresc urbà per Istanbul. Ens espera una
ciutat  encisadora,  monumental,  captivadora  tant  per  la  majestuositat  de  les  seves  grans
mesquites com per l’encant dels seus petits racons i l’amabilitat turca. La recorrerem de la mà
d’un guia turístic professional,  que ens durà als principals monuments del centre històric:  la
Mesquita Blava, Hagia Sofia, l’Hipòdrom Bizantí, la Cisterna,…

Nit en hotel al cèntric barri de Sultanahmet.

DIA 12, 15/08. Istanbul i vol de tornada.

Temps lliure al matí per una darrera passejada pel centre històric d’Istanbul.

A migdia, trasllat a l’aeroport i vol de tornada.

Per tal de garantir la seguretat dels participants i el correcte desenvolupament de l’activitat, Bonviure es
reserva el dret de modificar els itineraris si les condicions atmosfèriques o l’estat del terreny o qualsevol
altra causa així ho requereixen.
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FITXA TÈCNICA
1269 € sense vols.
1539 € amb vols i sense taxes.
Descompte de 30€ si tens l’assegurança de la FEEC modalitat D o similar.

Suplement grup de 8 a 12 persones: 35 €

Suplement habitació individual als hotels i tenda individual al trekking: 200 €

Nombre mínim de participants: 8
Nombre màxim de participants: 17

Inclou

 Els  vols:  Barcelona-Istanbul-Kayseri  +  Kayseri-Istanbul  +  Istanbul-Barcelona,  sense
taxes  (només  per  l’opció  amb  vols  inclosos,  places  amb  vols  inclosos  limitades,
consulta’ns disponibilitat).

 Guia de muntanya local de parla anglesa.
 El Coordinador de Bonviure amb titulació de guia de muntanya durant el viatge, per un

grup de mínim 8 persones.
 Guia turístic a Istanbul.
 Allotjament i esmorzar de tots els dies (11 nits)
 Pensió completa tots els dies excepte el dia i mig a Istanbul.
 Tots els transports del grup necessaris per seguir el programa descrit el en Dia a dia. En

mini bus o furgoneta privats.
 Els transferts d’anada i tornada als aeroports de Kayseri i Istanbul.
 Tots els  arranjaments de trekking amb tenda de campanya per  a dues places  amb

matalassos,  tenda,  estris,  menjars,  cuiner,  ajudants,  animals  d’abast  com  mules  o
someres pels bagatges i la tarifa de càmping.

 El transport dels equipatges.
 Assegurança d’accidents a muntanya. Veure més detalls a l’apartat “Assegurances”.
 Assegurança de viatge i trekking (valorada en 30€) – si tens l’assegurança de la FEEC

modalitat  D o similar  t’ho descomptem del preu del viatge- .  Inclou assegurança de
cancel·lació fins a 1000€. Veure més detalls a l’apartat “Assegurances”.

 Direcció i gestió tècnica del viatge.
 L’IVA corresponent.
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No Inclou

 Les taxes aèries (235€ a 23/9/2019).
 Dos dinars i un sopar a Istanbul.
 Entrades a museus i monuments (a Capadòcia, en total uns 30€, a Istanbul,en total uns

40€).
 A Capadòcia: el viatge en globus (uns 300€) i l’entrada al hamam (10€). Totes dues

activitats són opcionals.
 Les begudes que no estiguin incloses als àpats.
 Les propines.
 Tot allò no especificat en l’apartat “Inclou”.

Nivell

Durant el trekking (7 dies): bons camins amb algun tram pedregós, sense cap dificultat tècnica.
Desnivells diaris mitjos + 680 m / – 590 m. Hores diàries de caminada efectiva entre 4h i 7-8h.
Màxims desnivells de pujada diaris de +1450m (un dia) i de baixada de -900m (un día). Mireu el
detall diari al Dia a dia.

A la Capadòcia, 2 dies de caminades suaus i fàcils amb poc desnivell. Veure detall diari al Dia a
dia.

Material

 Roba de senderisme d’hivern per capes pel trekking (samarretes d’interior + folre polar
o  jaqueta  plomes  +  jaqueta  impermeable-paravent).  Buff,  gorra  per  abrigar,  guants
d’hivern, ulleres de sol filtre 4 amb protecció 100% UV, cremes solars factor protecció
40-50 o més, barret pel sol… En general, protecció tant pel fred com pel sol.

 Botes de trekking impermeables i mitjons adequats.
 Sac de dormir d’hivern pels dies de travessa.
 Frontal i piles de recanvi.
 Recomanem bastons de senderisme.
 Cantimplora mínim 1l amb funda aïllant.
 Farmaciola personal.
 Bossa de viatge amb la resta de roba i afers personals.

Setmanes abans del viatge us enviarem un llistat exhaustiu del material.
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La Vostra Motxilla

Dins la motxilla  només caldrà dur  els afers per la ruta del  dia (roba,  menjar,  aigua,  efectes
personals,  farmaciola,…).  Per  tant,  cal  que dugueu una motxilla  petita-mitjana,  d’uns  20 -30
litres. Amb protector de pluja.

La resta del vostre equipatge serà transportat per mules i rucs.

Documentació i Vacunes

A partir del 2 de Març del 2020, no cal tramitar cap visat per un viatge amb fins turístics com
aquest. Sí que cal dur passaport amb una validesa mínima de 6 mesos.

No  hi  ha  cap  vacuna  obligatòria.  Per  veure  les  vacunes  recomanades,  aneu  a
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPaises.do 

Allotjaments

Al PN Aladaglar, 7 nits en campaments amb tendes de dos places, àmplies, durant el trek. Amb
matalàs prim d’escuma per aïllar amb comoditat del terra, tenda menjador, tenda WC,…
A la Capadòcia, 3 nits en bon hotel a prop de Gorëme, en habitacions dobles amb bany.
A Istanbul , 1 nit en bon hotel al barri de Sultanahmet (centre històric), en habitacions dobles
amb bany.

Si voleu més informació sobre els allotjaments, no dubteu en consultar-nos-ho. 

A l’hora de compartir habitació es prioritzaran les preferències personals de compartició (parelles, amics/
gues, afinitats sorgides en el primer dia de coneixença, etc…). si no hi ha cap preferència d’aquesta mena,
el guia buscarà el consens dels participants per trobar la millor solució possible a la distribució, podent-se
donar el cas d’alguna habitació compartida per persones de diferent sexe.
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Assegurances

Per  tal  de  vetllar  per  la  vostra  salut  i  seguretat,  Bonviure  inclou,  en  aquest  viatge,  una
assegurança de viatge i trekking valorada en 30€. Aquesta pòlissa cobreix tant les malaties o
accidents  durant  l’activitat  de  trekking  com  les  contingències  de  salut  ocorregudes  fora
d’aquesta activitat (cobertura sanitària fins a 15.000€ i repatriació inclosa). També inclou una
assegurança de cancel·lació de fins a 1000€ (és possible ampliar-la, si t’interessa demana’ns
informació) i altres conceptes. Et descomptem del preu aquests 30€ si tens l’assegurança de la
FEEC modalitat D o assegurança anàloga.

Bonviure també inclou, en aquest viatge i en tots els viatges, una assegurança d’accidents en
muntanya,  que  cobreix  únicament  els  primers  auxilis  i  trasllat  de  l’accidentat  a  un  centre
hospitalari  o  mèdic  (amb quanties  de  cobertura limitades i  sense que s’inclogui  a  priori  la
assistència d’un acompanyant). És una pòlissa de reemborsament que podeu emprar en cas
d’accident, primer abonant els diners i després amb les factures i informe mèdic pertinent us
retornaran les quanties incloses per l’assegurança. 

Si  voleu  ampliar  l’assegurança,  nosaltres  us  ho  podem  gestionar:  consulteu-nos  les
assegurances que us podem oferir.

Igualment,  si  esteu  interessats  en  contractar  una  assegurança  de  cancel·lació  del  viatge,
Bonviure us la pot proporcionar. Per tal que tingui validesa legal,  cal que ens la sol·liciteu al
mateix moment en què feu el pagament de la primera bestreta o com a màxim 4 dies més tard.

Reserves
Podeu fer-ho clicant al botó RESERVA que trobareu dins el viatge.

Per telèfon trucant al 93 823 0527 o bé al 626 887 243.

Per e-mail escrivint a bonviure@bonviure.com 

Contactarem amb vosaltres per e-mail o per telèfon i us direm si disposem de places per aquest
viatge.

Un cop sapigueu si disposem de places en aquest viatge i voleu reservar-ne una/es cal fer un
ingrés d’una bestreta de 300 € per persona al compte corrent que us indicarem.

Fet l’ingrès, envieu un mail a bonviure@bonviure.com o truqueu-nos per poder confirmar-vos
que l’hem rebut. La resta de diners els ingressareu posteriorment,  aproximadament un mes
abans de la data de sortida. Quan ens apropem a la data del viatge, rebreu per mail les últimes
informacions com el lloc i hora de trobada del grup, material que cal dur, el temps que es preveu
etc.

A Bonviure realitzem la immensa majoria de viatges, també amb places inferiors a les mínimes. si vols,
pots saber el nombre de participants apuntats en el moment de la teva reserva. Per la realització d’aquest
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viatge és necessita un grup mínim. En cas de no arribar a aquest mínim, o per alguna causa de força
major, l’agència podrà a anul·ar el viatge fins a 20 dies abans de la sortida, quan el viatge és de més de 6
dies,  i  10 dies abans de la sortida  quan el  viatge  és de 2 a 6 dies.  en aquest  cas reemborsaríem al
participant el total de les quantitats prèviament abonades a Bonviure.

En cas de cancel·lació per part del client s’intentarà ocupar la plaça amb un altre client per reduir al màxim
les despeses que se’n puguin derivar. Consulteu les condicions generals de contractació.

Segons el reial decret–llei 23/2018, els preus establerts en el contracte només es poden revisar, fins a 20
dies abans de la sortida, per incorporar variacions del preu dels transports, inclòs el cost de carburant, les
taxes i impostos relatius a determinats serveis i els tipus de canvi aplicats al viatge organitzat.

Bonviure GC 1829 no es fa responsable de les alteracions que puguin ocasionar-se en el programa i no
assumirà les possibles despeses originades per vagues, retards, cancel•lacions o mal funcionament dels
transports,  inclemències  climatològiques,  estat  de  les  carreteres,  accidents,  desastres  naturals  o
qualsevol altra causa aliena a la responsabilitat de Bonviure.
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