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 ימים 7  והרי אלאדלארקפדוקיה טיול ג'יפים ל

 
קפדוקיה, חבל ארץ מדהים ביופיו במרכז תורכיה. נופים וולקניים מיוחדים בצורת 
מצודות דמיוניות, פטריות ענקיות, בצל הרי הגעש שיצרו אותם.  תושבי האזור הקדומים 
השתלבו ביצירת הטבע וחצבו בסלע הרך את בתיהם, ערים תת קרקעיות ומחילות 

חידות במינן. מסע אל ארץ האגדות, בו נחצה כנסיות מצויירות י -מסתור, ושפע מערות 
רכסים גבוהים ונופים וולקניים, נבקר במערות מסתור קדמוניות ששימשו נזירים 

 ביזנטיים, ונשלב נסיעה בג'יפים ומסלולים רגליים בחיק הטבע.
 

 קייסרי -ת"א   1יום 
 העברה למלון בעיר.. (KAYSERI) טיסה מתל אביב דרך איסטנבול אל קייסרי

 
 מפלי קאפוזבאשי  2יום 

לעבר הר אלאדלאר וקניוני נהר הזמנטי. נסיעה על  דרומהקבלת הרכבים והתחלת נסיעה 
דרך עפר בתוך סדרת עמקים מסולעים, מכוסי עצי אורן ואשוח. ירידה תלולה בדרך עפר 
תוביל אותנו אל דללושה ומשם אל הקניון התחתון של הזמנטי. נהר איתן הזורם בין קירות 

ע זקופים לחלוטין שגובהם מאות מטרים והם מכוסים ביערות נהדרים. מעבר על פני סל
הכפרון בויויק צ'קיר שבתיו נראים כאילו נלקחו מכפר נפאלי שבמסלול האנאפורנה וממנו 
ירידה אל מפלי המים המפתיעים של קפוז בשי. מתחת למפלים, מוסווה היטב בין עצי דולב 

בית  -י דת פלג מים סוער. הלינה בבית כפרוני שללה , על גענקיים נמצאו הכפר הזעיר ג
 .KAPUZBASIהארחה בתנאים בסיסיים במקום חלומי 

 
 הר אלאדלאר 3יום 
בדרך הררית בנופי יערות ופסגות לעבר העיירה אלאדאג, ומשם מערבה בין כפרים  ניסע

נטי, ונרד מערבה אל מסורתיים וציוריים נעלה אל אוכף הררי גבוה, ממנו נשקיף אל רכס פוזא
  בדרכי עפר. של הנסיעה . רובה הגדולKAYMESLI העיירה קאימישלי

 : במידה והמסלול סגור, נצא בדרך עוקפת סביב אלאדלאר ונסיים בעיירה קאימישלי.הערה
 

 גיזליורט –קאימישלי  4יום 
המטפס אל ההר. נצא  ונעלה אל עמק אמלי, ממערבנסיעה לאורך נופי הר אלאדלאר 

עמוד סלע  –להליכה רגלית קצרה בין עצי המחט אשר בתוך הקניון , נצפה ב"אצבע הסלע" 
חציית רכס פוזאנטי אל מ' הבולט מתוך העמק. לקראת צהרים נמשיך ל 150בגובה של 

העיירה נידה. משם נמשיך צפונה במעלה רכס המלנדיז, הצופה אל הר הגעש התלול חסן 
 חוז קפדוקיה. מן ההרים נרד אל עמק איחלארה. לינה בעיירה העתיקה גוזליורטדאג, גבול מ

GUZELYURT ק"מ בדרכי עפר(.  60 –כ  ק"מ, 180 –. )נסיעה של כ 
 

 קניון איחלארה והערים התת קרקעיות  5יום 
המרשים, ולאורכו נטפס אל כנסיות ביזנטיות  IHLARAנצא לטיול רגלי בקניון איחלארה 

ובות בקירות הטוף הוולקני, ומעוטרות בפרסקות צבעוניים. בשעות הצהרים עתיקות החצ
נמשיך לביקור אל אחת מן הערים התת קרקעיות החצובות קומות רבות בתוך האדמה, 

 100 –)נסיעה של כ  בעמק קפדוקיהבכפר ומתחברות במחילות צרות, ופירים מדורגים. לינה 
 ק"מ בדרכי עפר(.   30 –ק"מ, כ 
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 אבנוס והנהר האדוםעלמות ומבצרים,  –קפדוקיה   6ם  יו

אל ראש העמק האדום, קיזיל צ'וקור. המשך  נשוב לנסוע בדרכים המרתקות של קפדוקיה
"מצודת הגבול", עיירה הבנויה סביב סלע ענק ומראשו תצפית נפלאה על  –לאוצ'יסר   נסיעה

גיאולוגיות מעניינות המורכבות ומערות היונים. ביקור בעמק העלמות, תצורות  רמהעמק הג
, עיירה השוכנת על AVANOS צהריים נגיע לאבנוסאחר  משילוב של סלעי טוף וסלעי בזלת.

גדות "הנהר האדום " המספק טין אדום המשמש את תעשיית הקדרות המקומית. ביקור 
לחמאם  תהיה אפשרות לנסועבערב בסדנאות הקדרים, ובבתי מלאכה לאריגת שטיחים. 

 י באורגופ או בנבשיר.המקומ
 

 תל אביב –קייסרי  –קפדוקיה  7יום 
אל נופי הירח של עמק הגרמה, קונוסים של והליכה בשבילים נסיעה בכבישים ובדרכי עפר 

סלעי טוף צהובים, בהם נחצבו מערות מגורים, בתי מלאכה, וכנסיות ססגוניות. שיטוט ברכב 
כנסיות החצובות בסלע במוזיאון וביקור ב, וברגל, בעמק המופלא שמשתרע בין גרמה לזלבה

 הפתוח. אחר הצהרים החזרת הרכב בשדה התעופה וטיסה דרך איסטנבול לתל אביב.
 

טיול ג'יפים בנהיגה עצמית, המשלב נהיגת שטח וטיולים רגליים, באזור בו נוף אופי הטיול: 
 ותרבות משתלבים היטב.

 
 


