
 
 

ARARAT (5165m) 
Árarat  je s 5.165 m najvišji vrh v Turčiji. Nedejavni ognjeniški stožec, pokrit z večnim 
snegom, leži v skrajnem severovzhodnem delu Turčije, 16 km zahodno od iranske in 
32 km južno od armenske meje. Manjši, 3.896 m visok stožec, imenovan Mali Ararat, 
leži jugovzhodno od glavnega vrha. Med obema ognjeniškima stožcema se razprostira 
planota lave. Tehnično je Ararat stratovulkan, sestavljen iz plasti tekoče lave in 
ognjeniškega pepela, ki so se nalagale ob zaporednih izbruhih. 

Razmeroma razširjeno je zmotno mnenje, da Geneza opisuje Ararat kot kraj, kjer je 
Noetova barka pristala po vesoljnem potopu. Zanimanje se je povečalo v poznih 1950, 
ko so letalske fotografije območja Ararata pokazale zemeljske oblike, podobne ladji. 
Kasnejše odprave so ugotovile, da gre za plazove plasti lave.   

Za Armence je to sveta gora, nekako tako ali pa še bolj kot za Slovence Triglav in nikoli 
niso preboleli njegove izgube, saj njen obris še danes najdemo v državnem grbu. Ime 
gore v večini jezikov, z izjemo regionalnih, izhaja ravno iz armenskega imena, to pa naj 
bi izhajalo iz imena starodavnega armenskega kraljestva Urartu. 

Na najvišji vrh Turčije vas vabimo v juliju 2014 (odhod okoli 17. ali 18. 7. 2014 ) 

1.DAN  
Polet iz Ljubljane preko Ankare de mesta Van. Iz letališča nas zapeljejo v Dogubayazit.  
 
2.DAN 
Iz hotela nas zapeljejo v Eli Vilage (2200 m) od tam pa peš do baznega tabora Yesil 
Yayala na višini 3200 m(4h).  
 
3.DAN 
Ta dan je namenjen aklimatizaciji. Povzpnemo se na višino 4200 m in se vrnemo nazaj 
v bazni tabor(8h). 
 
4.DAN  
Po zajtrku se povzpnemo na 4200 metrov, kjer prespimo v šotorih po dva.  
 
 
 
 



5.DAN 
Zgodaj zjutraj okoli 2 ure se začnemo vzpenjati proti vrhu Ararata (6h). Iz vrha 
sestopimo še isti dan nazaj v Eli Vilage, od koder nas zapeljejo v hotel v Dogubayazit. 
 
6.DAN 
Ta dan je namenjen obisku Noetove barke, Ishak Pasha Palace iz Otomanske zgodovine 
in zapeljejo nas do kraterja, ki naj bi bil drugi največji z 65 metrov globine in 35 metrov 
obsega. Prenočimo še enkrat v Dogubayazit.  
 
7.DAN 
Polet nazaj v Ljubljano.  

 

OKVIRNA CENA 1.100,00€ (dokončna bo znana ob nakupu letalskih karte) 

V ceno je vključeno povratna letalska karta, tri nočitve z zajtrkom v hotelu, 
dve večerji, vsi prevozi iz letališča Van, Dogubayazit, Mt. Ararat, izlet, lokalni 
vodnik, šotori za dve osebi, tovorne živali za nošenje opreme, vsa hrana pri 
vzponu in kuhar ter dovolilnica za vzpon na vrh.  

OPREMA: dobra spalna vreča, puhovka, tople rokavice, kapa, primerna 
obutev, dereze, cepin, primerna ostala oblačila 

PRIJAVE DO 1.12. 2013. PRI PRIJAVI JE POTREBNO VPLAČATI 500 EUR 
AKONTANCIJE (lahko tudi po obrokih, do 1.12. 2013) ZA NAKUP LETALSKIH 
KART NA RAČUN: POTOVALNA AGENCIJA GULIVER, ANDREJ BLAZINA s.p.,  
GOSPOSKA 13, CELJE, TRR SI56 2430 0900 4154 083, namen Ararat 2014 

Vse ostale informacije na gsm 040209690 

 


