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"I osiadła arka w siódmym miesiącu, siedemnastego dnia tego miesiąca, na górach Ararat. A wody nadal opadały aż do 
dziesiątego miesiąca. W miesiącu dziesiątym, pierwszego dnia tego miesiąca, ukazały się szczyty gór." 

[Księga Rodzaju 1 Mż 8, 1-12] 

Biblijny Ararat (5.137 m n.p.m.) to święta góra Ormian i najwyższy szczyt Turcji. Po wielu latach niedostępności
obecnie jest jednym z najczęściej wybieranych celów dla sympatyków wysokogórskich trekkingów, a zarazem
jednej z najłatwiejszych 5 tysięczników. Jest doskonała próba sił na takiej wysokości, ponieważ na Araracie nie ma
dodatkowych trudności technicznych.
Podczas naszej wyprawy trekking na Ararat wraz z dojazdem i zdobyciem szczytu trwa 5 dni, w tym 1 dzień
przeznaczamy na aklimatyzacje. Sam trekking nie powinien stwarzać problemów osobom aktywnym, szczególnie
tym chodzącym po górach. Atak szczytowy może trwać od 8 do 14 godzin (wraz z zejściem do pierwszego obozu),
w zależności od kondycji całej grupy. Wyprawa wymaga przeciętnej kondycji.
W trakcie wyprawy w Turcji Wschodniej poznamy również kulturę i tradycje jej mieszkańców, a także odwiedzimy
najbardziej znane miejsca m.in.: jezioro Van i wyspe ̨ Akdamar z ormianśkim kosćiołem św. Krzyża, Dogubayazit z
pięknym kompleksem pałacowy I ̇shak Paşa Saray, wodospady Muradiye, oraz spędzimy dzień nad jeziorem
Rybnym (Balık Gol̈u)̈, gdzie podczas pikniku z widokiem na Ararat posłuchamy opowiadań i historii Ormian.



GÓRA ARARAT 5137 m.n.p.m.
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Święta	góra	Ormian	i	najwyższy	szczyt	Turcji

Ararat to masyw wulkaniczny we wschodniej części
Turcji, położony na Wyżynnie Armeńskiej pomiędzy
jeziorami Wan i Sewan. W jego skład wchodzą dwa
główne szczyty – Wielki Ararat 5137 metrów n.p.m i
oraz mierzący 3896 metrów n.p.m Mały Ararat.
Mimo że dziś góra znajduje się na terytorium Turcji,
to usytuowana jest na historycznych ormiańskich
terenach i pozostaje głęboko zakorzeniona w
świadomości i literaturze Ormian.
Według mitologii ormiańskiej góra Ararat
zamieszkiwana była niegdyś przez bogów. Góra
Ararat to także miejsce spoczynku słynnej biblijnej
Arki Noego. To właśnie tutaj około 2,5 tysiąca lat
przed narodzeniem Chrystusa prawdopodobnie
zakończyła swój przeszło półroczny rejs drewniana
łódź Noego. Obecnie Góra Ararat znajduje się na
terenie strefy zmilitaryzowanej. Wejście na szczyt
wymaga specjalnego zezwolenia i możliwe jest tylko
z przewodnikiem i w zorganizowanej grupie.



Spotkanie na lotnisku Okęcie w Warszawie
na 2 godziny przed odlotem samolotu przy
stanowisku odpraw MK Tramping.
Wylot z Warszawy z międzylądowaniem
w Stambule do Van we wschodniej Turcji.
Spotkanie z lokalnymi przewodnikami
i przejazd ok. 4 godz do Dogubayazit.

Po drodze zatrzymamy się przy
wodospadach Muradiye. Mają około 10
metrów wysokości i tworzą niewątpliwie
malownicze i bajkowe miejsce. Można je
podziwiać zarówno z góry, jak i z dołu.
Wodospady Muradiye zasilają rzekę
Yaniktar, która wpada do jeziora Van. To
miejsce jest często wybierane na
urządzanie pikników i jest odwiedzane przez
miejscową ludność.
Zakwaterowanie w hotelu, wspólna kolacja
podczas której posłuchamy osmańskiej
historii i legend związanych z naszym
celem, górą Ararat.
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DZIEŃ 01: WARSZAWA - VAN - DOGUBAYAZIT



Rozpoczynamy naszą przygodę z Ararat.

Po śniadaniu ok. 8.00 przejazd busem do
podnóża Araratu na wysokości około 2100
m n.p.m.
Stąd zaczynamy trekking do I obozu
umiejscowionego na wysokości 3350 m
n.p.m. Wędrówka trwa około 4-5 godzin z
postojami.
Po dotarciu do obozu rozłożenie namiotów i
czas na odpoczynek i ciepłą obiadokolację.
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DZIEŃ 02: DOGUBAYAZIT – ARARAT (obóz 1)



Śniadanie w obozie.
Dzis ́ mamy dzień aklimatyzacji *.
Idziemy na wysokości 3800-4200 m n.p.m.,
a następnie wracamy do 1 obozu na
obiadokolację.
Nocujemy w namiotach w 1 obozie.

* dzień aklimatyzacji można ominąć (jeśli tak
zdecyduje cała grupa). Wówczas ten dzień
przeznaczymy na zwiedzanie okolic góry
Ararat.

www.mktramping.pl MK Tramping biuro@mktramping.pl

DZIEŃ 03: ARARAT (obóz 1 – dzień aklimatyzacji)



Po śniadaniu ok godziny 9.00 ruszamy do 2
obozu umiejscowionego na wysokości 4100
m n.p.m.
Wędrówka trwa około 4-5 godzin z
postojami.
Po dotarciu do obozu rozłożenie namiotów i
czas na odpoczynek i ciepłą obiadokolację.
Przed nami krótka noc.

www.mktramping.pl MK Tramping biuro@mktramping.pl

DZIEŃ 04: ARARAT (obóz 1 – obóz 2)



Pobudka o 1.00 w nocy. Szybkie „śniadanie” i
ok godziny 2.00 rozpoczynamy atak
szczytowy.
Wejście na szczyt zajmuje około 5-9 godzin.
Na wysokości około 4800 m n.p.m., tam gdzie
zaczyna się wieczny śnieg i lód (jest to
zmienne w zależności od pory roku)
zakładamy raki.
Po zdobyciu szczytu - 5137 m n.p.m.
schodzimy do 2 obozu - zajmie nam to około
4 godzin.

W 2 obozie mamy mały odpoczynek i małą
przekąskę oraz zwijanie namiotów.

Schodzimy do 1 obozu, co potrwa około 2
godzin. Na miejscu czeka nas ciepła
obiadokolacja i nocleg w namiotach.
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DZIEŃ 05: ARARAT (obóz 2 – szczyt – obóz 1)



Po śniadaniu około godziny 9.00 schodzimy
do busa. Zajmie nam to około 3-4 godzin.
Przejazd do Dogubayazit. Nocleg w hotelu.
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DZIEŃ 06: ARARAT (obóz 1) - DOGUBAYZIT



Dzień rezerwowy na wypadek złej pogody na
Araracie. Jeśli nie zostanie wykorzystany
podczas trekkingu na Ararat górze, dzień ten
przeznaczymy na zwiedzanie okolic
Dogubayazit.
Główna atrakcją jest muzeum miasta
Dogubayazit oraz położony w przepięknej
górskiej scenerii kompleks pałacowy İshak
Paşa Sarayi pochodzący z XVIII wieku.

Po południu przejazd ok. 60 km od
Doğubeyazit na piknik nad Jeziorem Rybnym
(Balık Gölü). Stąd przy dobrych warunkach
pogodowych rozpościera się piękny widok na
Ararat.
Po pikniku nocleg w namiotach nad jeziorem
lub powrót do hotelu w Doğubeyazit.
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DZIEŃ 07: DOGUBAYZIT I OKOLICE



PAŁAC ISHAK PASA SARAYI
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Pałac znajduje się zaledwie 5 km od Dogubeyazit.
Położony w przepięknej scenerii gór, wzgórz i skał na
wysokości 2000 m n.p.m.. Jego budowę rozpoczęto w
1685 roku, a skończono po 99 latach. Pałac należał
do kurdyjskiego księcia (paszy) Ishaka. Ten zespół
pałacowo – meczetowy jest mieszaniną stylów
seldżuckiego, osmańskiego, gruzińskiego, perskiego i
ormiańskiego. Jest to bezsprzecznie jeden z
najpiękniejszych zabytków we wschodniej Turcji.
W pobliżu jest również meczet, który pochodzi z
czasów osmańskich. Wokół znajduje się wiele starych
ruin i kamieni budowlanych. Świadczą one o tym, że
kiedyś miasto znajdowało się właśnie tutaj – na
wzgórzu. Jeszcze do niedawna stała w pobliżu stara
kaplica i cmentarz. Niestety w wyniku
wprowadzanych zmian na ich miejscu stoi nowy
budynek imitujący starą budowlę. Ze wzgórza
pałacowego rozpościera się piękny widok na okolice,
po których można pospacerować. Widać stąd także
ruiny fortyfikacji urartyjskiej.



Po śniadaniu wyjazd w stronę jeziora Van.
Po drodze zwiedzanie twierdzy Van, a
następnie przeprawa promem na wyspę
Akdamar z ormiańskim kościołem św.
Krzyża.
Kąpiel w w jeziorze Van.
Po zwiedzeniu wyspy jedziemy na nocleg do
miasta Van.
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DZIEŃ 08: DOGUBAYZIT - VAN



JEZIORO VAN I WYSPA AKDAMAR
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Van Gölü to słone jezioro we wschodniej Turcji
położone na Wyżynie Armeńskiej. Jest to największe
i najgłębsze jezioro w całej Turcji. Powstało w
wyniku wybuchu wulkanu Nemrut Dagi, poprzez
wylanie się lawy. Woda w jeziorze posiada
„detergent” – ług, dzięki któremu można zrobić
pranie bez proszku. Jezioro Van zamieszkuje jeden
gatunek ryb. Na jeziorze znajduje się kilka wysp, w
tym wyspy z zachowanymi zabytkami ormiańskimi.

Wyspa Akdamar jest jedną z kilku wysp na jeziorze.
Można do niej dopłynąć jednym z promów
startujących z małych portów. Na wyspie znajduje
się stary ormiański kościół Św. Krzyża. Pochodzi z X
wieku. Wnętrze kościoła jest wypełnione
malowidłami zarówno przedstawiającymi sceny
chrześcijańskie, jak i niechrześcijańskie. Wyspa
Akdamar jest skalista. Z małego wzgórza rozciąga się
malownicza panorama na jezioro i wyspę.
Wysepka posiada dwie małe plaże, z których łatwo
dostać się do jeziora i w nim wykąpać.



Śniadanie w hotelu.
Przejazd na lotnisko w Van, skąd z
międzylądowaniem w Stambule powrót do
Polski.
W zależności od dostępnych lotów,
przypadku długiej przesiadki w Stambule,
zwiedzimy najciekawsze miejsca i zabytki.
Po przylocie do Warszawy zakończenie
wyprawy.
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DZIEŃ 09:  VAN - STAMBUŁ - WARSZAWA



ZAWARTE W CENIE:

ZAKWATEROWANIE
• 2 noclegi w hotelu w Dogubayazit w pokojach 2-3 osobowych, 

1 nocleg w Van, 4 noclegi pod namiotem na Araracie
WYŻYWIENIE
• śniadania w hotelach,
• śniadania i obiadokolacje oraz lunch-pakiety podczas 

trekkingu,  kolacja w dniu zejsćia ze szczytu
TRANSPORT
• transport lotnisko Van – Dogubayazit – lotnisko Van
• transport Dogubayazit – 2100 m n.p.m. – Dogubayazit
WYDARZENIA i OBSŁUGA NA MIEJSCU
• opieka polskojęzycznego pilota MK Tramping
• opieka miejscowego przewodnika go ́rskiego,
• wycieczka do Muzeum Miasta Dogubayazit i Pałacu Ishaka

Paszy, wraz z biletami wstępów,
• wycieczka na wyspę Akmadar na jeziorze Van,
• transport, nocleg i piknik nad Jeziorem Rybnym (Balık Gol̈u)̈,
• transport cześ̨ci bagażu na koniach,
• sprzet̨ biwakowy i wspinaczkowy (namioty dzielone na 2 

osoby, talerze, kubki, sztućce, raki),
DODATKOWO
• ubezpieczenie podróżne i górskie: KL , NWN oraz bagażu,
• aplikacja na telefon dedykowana pod wyjazd,
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

NIE ZAWARTE W CENIE:
• Przelot Warszawa - Van - Warszawa,
• wyżywienie poza trekkingiem: 10-15 

USD/dziennie
• zwyczajowe napiwki dla obsługi 

podczas trekkingu – 15-20 USD / osoba
• wydatki własne, napoje alkoholowe itp.

ŚWIADCZENIA i CENA 

CENA:
4590 PLN / os

+ przelot ok. 1800 PLN
Grupa: 6-10 osób lub od 1 osoby na 

zamówienie.

TERMINY:
04.09 - 11.09.2020  8 dni, minus 250 USD
20.09 – 27.09.2020 8 dni, minus 250 USD

15.06- 23.06.2021
28.06- 06.07.2021

Terminy na lato 2021 do ustalenia



Kiedy najlepiej jechać na wyprawę Ararat?
Sezon na trekking na Ararat trwa około 3 miesięcy.
Zaczyna się w połowie czerwca, a kończy w połowie
września. Jednak nie oznacza to, że wcześniej czy później
nie można wejść i zdobyć szczytu. Do połowy czerwca, a
czasem i dłużej leży sporo nieroztopionego jeszcze śniegu,
więc wspinaczka jest trudniejsza. Jest też chłodniej i im
wyżej tym zimniej. To samo na przełomie września i
października. Wtedy może już spaść nowy, świeży śnieg.
Na Ararat można wejść o każdej porze roku, jednak
najlepiej-najłatwiej zrobić to w miesiącach czerwiec-lipiec-
sierpień-wrzesień.
Czy trzeba mieć dobrą kondycję przy trekkingu na
Ararat?
Ararat nie jest trudną górą. Często się mówi, że to 5-
tysięcznik dobry na początek rozpoczęcia przygody z tak
wysokimi górami. Podczas wspinaczki na Ararat nie ma
wielkich trudności. Wejście do 4200 m n.p.m. nie nastręcza
wielu problemów oprócz objawów choroby wysokościowej.
Dzień ataku szczytowego jest trochę trudniejszy – jest już
wysoko, na początku ciemno (start ok.2.00 godziny w
nocy), a od ok. 4800 m n.p.m. jest pokrywa lodowa i
przydają się raki. A potem to już z górki
Z jakiej wysokości zaczyna się wspinaczkę na Ararat?
Wspinaczkę na Ararat zaczyna się z wysokości ok. 2100 m
n.p.m., na którą podjeżdża się wynajętym samochodem. W
zależności od warunków panujących na drogach (często są
one zniszczone przez wodę) podjeżdża się do wsi Eli
(Eliköy) albo do wsi Çevirme.

INFORMACJE PRAKTYCZNE 

Czy wymagane jest pozwolenie na Ararat?
Tak, na Ararat jest wymagane pozwolenie. Pozwolenie
organizujemy przy pomocy lokalnego kontrahenta i jest
ono w cenie wyjazdu. Na Ararat nie można wchodzić bez
przewodnika, mimo posiadanego pozwolenia.
Ile trwa wyprawa na Ararat? Ile dni i nocy trzeba
spędzić na Araracie?
Wyprawa na Ararat trwa od 2 do 5 dni. Wszystko zależy od
chęci grupy, od aklimatyzacji. Są grupy, które pokonują
górę w dwa dni i jedną noc. Są grupy spokojniejsze,
chcące się lepiej zaaklimatyzować i poświęcają 5 dni i 4
noce na cały pobyt. W naszej ofercie znajduje się opcja 5-
cio dniowa, wraz z 1 dniową aklimatyzacją. Grupy na
zmówienie mogą indywidualnie ustalić ilość dni i noclegów
spędzonych na trekkingu.
Czy na trekking na Ararat jest potrzebny sprzęt
specjalistyczny?
Czy są potrzebne raki i czekan? Kije trekkingowe? Kask?
Trekking na Ararat nie jest trudny i wymaga (dla własnego
komfortu) kijków trekkingowych oraz na ostatni etap
wspinaczki raki. Czekan i kask nie są potrzebne.
Co ciekawego można zobaczyć w okolicach Araratu?
Okolica Araratu jest ciekawa, odmienna kulturowo od
europejskiej. Są to obszary zamieszkane przez Kurdów.
Najciekawsze atrakcje rejonu ujęliśmy w ofercie. W
przypadku wyjazdu na zamówienie indywidualnie ustalamy
dodatkowe atrakcje.
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PODRÓŻUJEMY ŚWIADOMIE

NIE dla: przejażdżek na słoniach, świątyni tygrysów, wykorzystywaniu zwierząt dla zdjęć, cyrków 
Chcemy, by podróże z nami były dla Was źródłem radości i przyjemności oraz zdobywanie cennych doświadczeń. 

Dbamy również o to, by nasza przyjemność nie stała się powodem trosk innych – świadomie wybieramy odwiedzane miejsca i 
atrakcje, biorąc pod różne aspekty ich funkcjonowania. 

W krajach azjatyckich wciąż zdarza się, że w przemyśle turystycznym wykorzystuje się zwierzęta, które w takiej pracy cierpią,
wykonując nienaturalne zadania i wiodąc życie, które przysparza im wyłącznie krzywd. 

Jedną z rozrywek, których nie proponujemy w naszych programach, są przejażdżki na słoniach i odwiedziny w ośrodkach 
rozrywkowych, choć głoszą hasła o „ochronie słoni”, to jednak stały się wyłącznie miejscami zarabiania pieniędzy 

nieuwzględniającymi dobrobytu zwierząt.
Zachęcamy Was za to do wizyt w centrach ratunkowych, które dbają o utrzymywane zwierzęta, gdzie, zamiast na nich jeździć, 

można obserwować słonie, poznać ich biologię lub samodzielnie przygotować słoniowy posiłek.
Jesteśmy członkiem inicjatywy WORLD ANIMAL PROTECTION i podpisujemy się pod hasłem „Zwierzęta – nie zabawiacze”.



MK Tramping Sp. z o.o.
OSOBA KONTAKTOWA:

Mateusz Karasiński
m.karasinski@mktramping.pl

Cała zawartość oferty, w tym teksty, grafika i logo oraz ich wybór i układ,
stanowią wyłączną własność firmy MK Tramping i są chronione przez przepisy
polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Kopiowanie i
rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy
elektronicznej, w całości lub we fragmentach, jest zabronione. Również
przetwarzanie oferty oraz udostępnianie jej innym osobom lub firmom bez
zgody Biura Organizacyjnego MK Tramping jest zabronione.

ul. Wybickiego 7 p. 41
31-261 Kraków

biuro@mktramping.pl

+ 48 12 622 51 25

+48 503 034 541

www.mktramping.pl - poznaj naszą ofertę!

KONTAKT


