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WITAJ
Mam na imię Magda i w 2014 roku pojechałam do Turcji, aby stanąć na najwyższym szczycie 

Turcji, wulkanie Ararat. 
 

Ponieważ przez ostatnie kilka lat, przed pogorszeniem się stanu bezpieczeństwa w regionie, 
w którym położony jest wulkan Ararat, szczyt ten cieszył się dość sporym powodzeniem wśród 

pasjonatów gór, a jego nieznaczna wysokość powyżej 5 000 m n.p.m., powodowała, że był 
idealnym celem na pierwszą tak poważną górską wyprawę, postanowiłam przygotować 

przewodnik, który ułatwi, być może w przyszłości, kiedy sytuacja w tym regionie się poprawi, 
każdemu zorganizowanie wyprawy do Turcji na szczyt Ararat. 
 

W niniejszym informatorze dostaniesz prostą i przejrzystą „instrukcję” jak krok po kroku 

zorganizować cały wyjazd. Dzięki zawartym informacjom przygotujesz plan wyprawy, ogarniesz 

całą logistykę oraz opracujesz szczegółowy budżet. A wszystko bez stresu i tracenia czasu na 

poszukiwanie niezbędnych informacji w internecie. 
 

Gdybyś jednak miał/miała dodatkowe pytania dotyczące organizacji wyjazdu na szczyt Ararat 
możesz napisać do mnie na: kontakt@magdalenaboczek.com 

 

Z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania. 
 

Więcej o moich projektach i wyjazdach w góry wysokie i nie tylko przeczytasz na: 
www.magdalenaboczek.com 

 

Z górskimi pozdrowieniami, 
Magdalena Boczek 
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Ararat (5137 m n.p.m.) najwyższy szczyt  i wulkan Turcji. Szczyt położony w samym centrum 

Wyżyny Armeńskiej, w niedalekiej odległości od granicy irańskiej (16 km) 

i granicy armeńskiej (32 km). 
 

Wulkan Ararat położony jest na rozległym masywie o powierzchni ok. 1000 km2, 
gdzie oprócz najwyższego wierzchołka  o wysokości 5137 m n.p.m., znajduje się 

drugi szczyt, zwany Małym Araratem, mierzącym 3896 m n.p.m. 
 

Turecka nazwa szczytu Ağrı, pochodzi od Ary, bożka śmierci i odrodzenia, ale szczyt ten 

najbardziej znany jest pod nazwą biblijnej góry Ararat, na zboczach której, zgodnie z pismem 

świętym, osiadła Arka Noego po Potopie. Ararat, to także święta góra dla Ormian, która nie tylko 

została wyeksponowana w godle Armenii, ale także jest częstym motywem w literaturze 

i sztuce tego kraju oraz jest głęboko zakorzeniona w świadomości większości Ormian. 

Ararat 

Ile czasu planować na wyjazd?
Wejście na sam wierzchołek wulkanu Ararat nie powinno zająć więcej czas niż trzy do czterech 

dni, biorąc pod uwagę podejście u podnóża góry. Z uwagi na fakt, iż Ararat, nie jest szczytem 

szczególnie wymagającym kondycyjnie, to cały wyjazd, wraz z dojazdem, nie powinien zająć 

więcej czasu niż 8 dni. Oczywiście warto podczas wejścia na szczyt zaplanować sobie 

dodatkowe dni rezerwowe na ewentualne problemy z aklimatyzacją lub pogorszeniem 

warunków pogodowych. Ciekawym rozwiązaniem, jest też połączenie wejścia na szczyt Ararat 
wraz z typowym wypoczynkiem na tureckich plażach. 

http://www.magdalenaboczek.com/
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Dojazd z Polski
Samolot

Największym międzynarodowym lotniskiem w Turcji jest port lotniczy Stambuł-Atatürk. 
Położony jest on w europejskiej części miasta i oddalony ok. 15 km od centrum 

Stambułu. Na lotnisku obsługiwane są loty z całego świata, w tym także te 

bezpośrednie z terytorium Polski. 
 

Na całym obszarze Turcji sieć lotnisk jest bardzo dobrze rozwinięta. Oprócz Stambułu 

jedno z większych lotnisk międzynarodowych znajduje się także w stolicy Turcji 
w Ankarze. Turcja jest popularnym kierunkiem turystycznym, stąd w całym kraju są 

dobre połączenia lotnicze. 
 

Koszt przelotu z Polski do Turcji wynosi od 1300 zł, ale zdarzają się częste i atrakcyjne 

promocje, które pozwolą znaleźć lot nawet za 500 zł. Warto też przyjrzeć się lotom 

z Berlina, niemieckimi liniami lotniczymi, które oferują ceny biletów w jeszcze niższych 

cenach. 

http://www.magdalenaboczek.com/
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Zdarza się, że oferta pobytu zorganizowanego przez biuro turystyczne z Polski, 
będzie bardziej opłacalne od organizacji wyjazdu na własną rękę, ponieważ w cenie 

wycieczki nie tylko zostanie ujęty sam przelot, ale także przejazdy lokalne, noclegi 
i wyżywienie. Osoby planujące dodatkowy odpoczynek w Turcji powinny rozważyć 

tą opcję. 
 

Do centrum Stambułu z lotniska Stambuł-Ataturk przedostaniemy się autobusem 

Havas, który zatrzymuje się m.in. przy Placu Taksim oraz przy dworcu autobusowym 

Sea Bus Pier. Czas przejazdu autobusem spod lotniska to ok. 30 min. 
 

Drugą opcją jest skorzystanie z metra publicznego, które też dojeżdża co centrum 

miasta. Koszt jednorazowego przejazdu metrem to ok. 2,5 zł. W przypadku dłuższego 

pobytu w Stambule warto rozważyć zakup karty miejskiej/biletu AKBIL w cenie ok. 
15 zł, który można doładowywać wielokrotnie. 
 

Z portu lotniczego Stambuł-Atatürk do centrum miasta kursują także taksówki 
i minibusy Dolmus, zlokalizowane są przy wyjściach z terminali. Przejazd do centrum 

Istambułu trwa około 30 minut i kosztuje ok. 30 lirów. W godzinach nocnych pobierana 

jest taryfa dodatkowa w wysokości  50%. 

http://www.magdalenaboczek.com/
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Samolot
Ze względu na dość spore odległości między niektórymi miastami na terenie Turcji sieć lotnicza nad 

Turcją jest bardzo dobrze rozwinięta. Ceny biletów też nie są wysokie i często zdarzają się promocje. 
Bilety można rezerwować on-linez wyprzedzeniem jeszcze w Polsce. Osoby wybierające się pod szczyt 
Ararat mogą skorzystać z krajowych lotów do Erzurum, Agri lub Diyarbakir. Następnie należy skorzystać 

z lokalnego transportu droga lądową do Doğubayazıt. Ceny oczywiście kształtują się dość różnie, 
zarówno w zależności od rodzaju przewoźnika jak i trasy przejazdu. 

Autobus
Autobus to najpopularniejszy środek transportu w Turcji.  Autobusy są komfortowe, wygodne 

i tanie. Obsługa jest znakomita, a podczas podróży serwowane są napoje na pokładzie. 
 

Podczas dłuższych podróży autobus zatrzymuje się na dłuższych postojach, gdzie można coś kupić 

do jedzenia i skorzystać z toalety. Bilety można kupić on-line przez internet lub bezpośrednio przed 

wyjazdem na dworcu lub w samym autobusie. Połączenia autobusowe w Turcji są bardzo częste, 
a autobusy jeżdżą punktualnie. Do dyspozycji jest wiele kursów prywatnych przewoźników. Nie ma 

problemu z zatrzymaniem autobusu w dowolnym miejscu na trasie, wystarczy poprosić kierowcę. 
Praktycznie w każdym mieście znajduje się Otogar – dworzec autobusowy. 
 

Osoby udające się pod wulkan Ararat i decydujące się na przejazd autobusem, powinny udać się na 

dworzec autobusowy po azjatyckiej stronie Stambułu, najlepiej promem, skąd odjeżdżają autobusy 

do wschodnich miast Turcji. Kupujemy bilet do Doğubayazıt.

Transport na miejscu

http://www.magdalenaboczek.com/
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Ja korzystałam podczas swojego pobytu w Turcji z przewoźnika Agri Nuh Turizm. Bilet w 2014 roku 

kosztował 120 TRY, czuli ok. 85 zł. Przejazd ze Stambułu do Doğubayazıt trwa 24 godziny. W drodze 

powrotnej polecam zakupić bilet z kilkudniowym wyprzedzeniem. 
 

WAŻNE! W autobusach samotnie podróżujące kobiety nie mogą siedzieć obok mężczyzn, którzy nie są 

członkami jej rodziny. Nie stanowi to jednak problemu. Pomimo posiadanej konkretnej miejscówki 
w autobusie, kierowca często rozsadza pasażerów podczas jazdy.  

Tramwaj/autobus miejski
Poruszając się po miastach tureckich np. Stambule warto zakupić kartę elektroniczną AKBIL, której 
można używać zarówno w autobusach, tramwajach, metrze, czy na promach. Karta upoważnia do 

zniżek podczas podróży. Jeżeli w ciągu godziny zmienia się środek transportu, za następny przejazd 

płaci się połowę. Cena to ok. 15 zł za samo urządzenie, które można zostać zwrócone przy wyjeździe. 
Kartę AKBIL doładowuje się w specjalnych budkach znajdujących się przy większych przystankach. 
Jednorazowe bilety w komunikacji miejskiej nie są drogie. Są to plastikowe żetony, które kupuje się 

w specjalnych biletomatach i wrzuca przy bramkach obrotowych rozmieszczonych na przystankach. 

Prom, metro, taksówka
Prom IDO (İstanbul Deniz Otobüsleri), kursuje po Bosforze w Stambule. Jest to najszybsza opcja 

przedostania się na azjatycką część miasta. Prom kursuje bardzo często w ciągu dnia i nie jest drogi. 
Cena biletu to ok. 1,5 zł. Bilety przypominają metalowe żetony i można je zakupić w specjalnych 

biletomatach. Z metra można korzystać w Stambule i Ankarze. Koszt przejazdu metrem jest nie drogi 
ok. 2,5 zł. Korzystając z karty AKBIL można poruszać się także metrem. Taksówka to najdroższy środek 

transportu w Turcji. Taksówki często nie posiadają taksometrów, a koszt przejazdu najlepiej ustalić 

przed rozpoczęciem podróży. 

http://www.magdalenaboczek.com/
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Hotel/Hostel
W Turcji sieć hoteli i hosteli jest bardzo dobrze rozwinięta, w szczególności w regionach typowo 

turystycznych. Najbardziej popularne są hotele niskiego standardu w cenie ok. 20 zł za nocleg, 
ale trzeba się liczyć, że do dyspozycji będzie wspólna łazienka. 
 

W południowo – wschodniej części kraju baza hotelowa jest słabo rozwinięta.   
 

Podczas swojego pobytu w Turcji w 2014 roku nocowałam w Ertur Hotel w Doğubayazıt, który 

rezerwowałam za pośrednictwem agencji Ararattrek. Dwa noclegi wraz ze śniadaniem kosztowały 

40 EUR. 

Nocleg

Namiot
Przy podejściu na Ararat zarówno w Obozie 1 na wysokości 3350 m n.p.m., jak i w Obozie 2 na 

wysokości 4100 m n.p.m. można rozbić namiot. 
 

W obydwu obozach nie ma stałej infrastruktury i nawet lokalne agencje rozkładają własne namioty 

i całą infrastrukturę. W takim przypadku cena noclegu w namiocie jest wliczona w koszt agencji. 
 

Podczas swojego pobytu pod szczytem Ararat nie płaciłam za możliwość rozbicia własnego namiotu 

zarówno w obozie I na wysokości 3350 m n.p.m., jak i w obozie II na wysokości 4100 m n.p.m. 

http://www.magdalenaboczek.com/
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Formalności

Osoby wybierające się do Turcji powinny posiadać wizę turystyczną. Obecnie można 

o nią wnioskować drogą elektroniczną on-line i otrzymać emailem na adres pocztowy 

podany we wniosku wizowym. 
 

E-wiza, jest to wiza turystyczna lub biznesowa, wydawana na okres 180 dni od daty 

wskazanej na wniosku wizowym. Wiza uprawnia do pobytu na terenie Turcji do 90 dni 
łącznie. Jest to wiza wielokrotna, czyli przez pół roku można odwiedzać Turcję 

kilkukrotnie, bez wyrabiania kolejnej wizy. 
 

Proces wydawania wizy trwa niecałe 2 dni, ale zaleca się wnioskować z większym 

wyprzedzeniem. O wizę wnioskujemy poprzez stronę internetową www.evisa.gov.tr. 
Koszt wizy dla Polaków wynosi 20 USD. Płatność za wizę możemy dokonać jedynie 

drogą elektroniczną. 
 

Osoby aplikujące o wizę powinny posiadać paszport ważny co najmniej 60 dni. 
 

Wiza

http://www.magdalenaboczek.com/
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Ze względu na fakt, iż Ararat dotychczas znajdował się w strefie zmilitaryzowanej, 
gdzie Amerykanie wybudowali stację radarową,  wejście na wulkan Ararat wymagało 

uzyskania odpowiedniego zezwolenia i możliwe było tylko w zorganizowanej grupie. 
Ponadto ze względu na konflikt w Syrii, od kilku lat, region Araratu nie został oficjalnie 

otwarty dla turystycznie przez turecki rząd. Więcej szczegółów na ten temat opisałam 

w niniejszym poradniku części dotyczącej Informacji dodatkowych. 
 

Podczas mojego pobytu w Turcji w 2014 roku wykupiłam pozwolenie na wejście za 

pośrednictwem agencji Ararattrek. 
 

Zgodnie z informacją otrzymaną od agencji Ararattrek (informacja z 2014 roku) 

pozwolenie na Ararat załatwia się miesiąc przed wyprawą, ale sama procedura często 

trwa około dwa tygodnie. Pozwolenie wydawane jest ze wskazaniem konkretnego 

przewodnika. Na Ararat nie ma możliwości wejścia z samym pozwoleniem bez 

przewodnika. 
 

Za pakiet (pozwolenie, przewodnika oraz przejazd w obie strony samochodem 

z Doğubayazıt do miejsca rozpoczęcia trekkingu do obozu I na wysokości 2100 m 

n.p.m.) zapłaciłam w 2014 roku 200 EUR. 

Zezwolenie

http://www.magdalenaboczek.com/
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Turcja jest stosunkowo bezpiecznym krajem, ale tak jak wszędzie i w Turcji zdarzają się drobne 

oszustwa i kradzieże. Turcy mimo, że są trochę nachalni, to jednak nie są agresywni. 
 

Oczywiście kobiety powinny ubierać się w stosowane stroje zakrywające ramiona, dekolt i nogi, 
co nie powinno prowokować do ewentualnych spojrzeń i zaczepek. 
 

Należy zachować ostrożność w części południowo – wschodniej kraju. Ewentualnie korzystać 

z lokalnych agencji turystycznych podczas zwiedzania. Podróżowanie samotne w tym regionie 

zdecydowanie odradzam. 

Na co uważać

Kwestie bezpieczeństwa

Wybierając się do Turcji nie ma obowiązku posiadania szczepień, jednak podobnie jak w przypadku 

innych krajów zaleca się profilaktyczne szczepienie przeciwko tężcowi, błonicy, wirusowemu zapaleniu 

wątroby typu A i B, duru brzusznemu oraz przeciwko wściekliźnie. 
 

Osoby przeziębione, w szczególności z objawami choroby związanej z układem oddechowym, 
powinny dość ostrożnie podchodzić do kwestii przebywania w wyższych partiach gór, ze względu 

na możliwość wystąpienia objawów i samego obrzęku płuc. 
 

Na terenie Turcji spożywamy tylko wodę butelkowaną lub przegotowaną. 

Zdrowie

http://www.magdalenaboczek.com/
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Pieniądze, internet 
i elektryczność
Pieniądze

Walutą Turcji jest lir (TRY – lira turecka). Na dzień przygotowania informatora koszt 
1 TRY = 0,72 PLN. 
 

W większych miastach Turcji można też płacić w innych walutach gotówką, w euro 

i dolarach, jednak jest to mało korzystne. 
 

Pieniądze można wymieniać w kantorach, bankach oraz w hotelach. Warto 

kontrolować kurs wymiany i wybierać te miejsca, gdzie kurs jest najkorzystniejszy. 
 

Nie ma najmniejszego problemu z dostępem do bankomatów czy banków. 
Można też płacić kartą przy zakupie. Chociaż może to dotyczyć jedynie większych 

miast i miejscowości popularnych turystycznie. 

http://www.magdalenaboczek.com/
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Internet
W Turcji nie ma problemu z dostępem do sieci bezprzewodowej w hotelach czy 

restauracjach. Oczywiście dotyczy to miejsc popularnych turystycznie.

Telefon
Nie ma problemu z połączeniem telefonicznym. Koszty połączeń i przesyłanych 

wiadomości zależą od taryfy operatora. Należy uważać z przesyłaniem danych, 
ponieważ taki koszt może być bardzo wysoki.

Elektryczność
Na terenie Turcji napięcie wynosi 230 V i spotkamy wtyczki takie same jak w Polsce, 
czyli typu E.

http://www.magdalenaboczek.com/
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Klimat i pogoda
Klimat

Turcja znajduje się w strefie klimatu podzwrotnikowego, który na wybrzeżu posiada 

odmianę morską, zaś we wnętrzu kraju nabiera cech typowych dla klimatu 

kontynentalnego. 
 

W górach występuje klimat górski, gdzie temperatury spadają wraz ze wzrostem 

wysokości. 

Sezon i pogoda
Oficjalny sezon wspinaczkowy na Ararat trwa od kwietnia do października, czyli 
w okresie od późnej wiosny do wczesnej jesieni. Nie oznacza to, że na wulkan Ararat 
nie można się wspinać przez cały rok. 
 

Decydując się na opcję wejścia na szczyt poza sezonem, należy liczyć się z typowo 

zimowymi warunkami ma szczycie. 

http://www.magdalenaboczek.com/
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Ludzie, kultura, język, 
kuchnia
Język

Językiem urzędowym Turcji jest język turecki, ale nie ma problemu w porozumiewaniu się w języku 

angielskim. Dość popularnym językiem wśród Turków jest język rosyjski i niemiecki. W regionach 

południowo – wschodnich miejscowa ludność porozumiewa się w języku kurdyjskim, który zbliżony 

jest do języka perskiego. 
 

Co ciekawe w 1928 roku w wyniku jednej z reform przeprowadzonych przez Atatürka pismo osmańskie 

(alfabet perski) zastąpiono alfabetem łacińskim. Obecnie język turecki wciąż ulega standaryzacji i dalszej 
reformie. 

Kultura
Mimo, że religią dominującą w Turcji jest islam, to jednak Turcy nie są ortodoksyjni pod względem religii, 
a cały kraj jest z założenia świecki, przede wszystkim w kontekście politycznym i rządowym. 
 

Ogólnie cały kraj można podzielić na Turków mieszkających w części północno-zachodniej kraju oraz 

Kurdów zamieszkujących tereny południowo – wschodniej Turcji, którzy dążąc do autonomii mają 

własną kulturę, święta, zwyczaje oraz język, którym się posługują na co dzień. 
  

http://www.magdalenaboczek.com/
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Ludzie
Turcy są gościnny, mili, pomocni i bardzo rodzinni, ale należy oczywiście w tych kwestiach uważać. 
W szczególności w miejscach typowo turystycznych, gdzie nie koniecznie zaczepiają na ulicach, tylko 

w celach handlowych.

W Turcji należy zakładać stosowny struj i ograniczyć okazywanie uczuć w miejscach publicznych. 
Warto pamiętać, że w Turcji istnieje zwyczaj bakszyszu czyli napiwku. Jest to standardowa zapłata 

w podziękowaniu za wykonaną usługę. Jego wysokość to od 1 do 2 euro za osobę i płacony jest 
niemal wszędzie u kelnera, sprzątaczki, kierowcy autobusu, czy recepcjonisty. 
 

Dość ciekawym zwyczajem wśród Turków jest targowanie się. Podczas targowania nie spieszymy się, 
dyskutujemy, wdajemy w pogawędkę i częstujemy herbatą. Oczywiście nie należy przesadzać i uparcie 

targować się o rzeczy o bardzo niskiej cenie. 
 

Niech panów nie zdziwi fakt, iż powszechny jest w Turcji widok mężczyzn całujących się w policzki na 

powitanie, spacerujących pod rękę czy dotykających się (oczywiście mężczyzn) podczas rozmowy. 
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Kuchnia
Turecka kuchnia oparta jest na mięsie (jagnięcina, baranina, drób – Turcy nie jedzą 

wieprzowiny) oraz na warzywach i owocach (arbuzy i melony). 
 

Turcja słynie z kebaba i jego licznych odmian, serwowanych praktycznie wszędzie oraz 

charakterystyczny dla Turcji. Jogurtu pitego na słono, który dodawany jest do wielu potraw 

i często spożywany w ciągu dnia. 
 

Ponadto w Turcji warto skosztować tureckich słodyczy. Najpopularniejsze z nich to baklava 

i lokum oraz  klasyczna turecka chałwa. 
 

Warto też posmakować tureckiej czarnej herbaty, podawanej w charakterystycznych 

kieliszkowatych szklankach. Herbata w Turcji serwowana jest praktycznie wszędzie, jako 

gratisowy poczęstunek. 
 

Co do zasady Turcy, jako wyznawcy islamu nie spożywają wieprzowiny i nie piją alkoholu, 
chociaż nie są tak ortodoksyjni, jak muzułmanie w innych krajach. 
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Co warto zobaczyć?
Oprócz typowo turystycznych miejsc z pięknymi plażami i malowniczymi 
miasteczkami, wybierając się do Turcji z pewnością warto zobaczyć Kapadocję, 
niezwykłe miejsce o charakterystycznym księżycowym krajobrazie, pełne kanionów 

powstałych w wyniku erozji tufowych skał wulkanicznych. Innym ciekawym miejscem 

jest Pamukkale, gdzie największą atrakcję stanowią oryginalne formy skalne powstałe 

z wapiennych wodospadów z wypływających gorących źródeł , bogatych w związki 
wapnia i  dwutlenku węgla. Pasjonaci historii na pewno zechcą odwiedzić starożytne 

miasto Efez, gdzie znajduje się Świątynia Artemidy, jedno z siedmiu cudów świata lub 

Troję, legendarne miasto, w którym rozegrała się słynna wojna trojańska. Natomiast 
osoby spragnione typowo miejskiego klimatu zwiedzania powinny koniecznie 

zobaczyć stolicę Turcji, Ankarę lub miasto Stambuł. 
 

Poniżej przedstawiam absolutne minimum z tego co warto zobaczyć podczas pobytu 

w Stambule. 
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Pałac sułtański Topkapi była rezydencja Sułtanów przez ponad 380 lat. Składa się z kilku 

dziedzińców, części mieszkalnej rodziny sułtańskiej, czyli haremu oraz ogrodu, który obecnie 

pełni funkcje parku miejskiego i jest ogólnie otwarty dla wszystkich. Hagia Sophia, muzeum 

zlokalizowane w dawnym meczecie, niegdyś minarecie, który po zdobyciu Konstantynopola 

przez Turków, został wybudowany z wykorzystaniem wcześniejszej chrześcijańskiej świątyni 
z okresu bizantyjskiego. Błękitny Meczet to największy meczet imperium osmańskiego 

i został wybudowany z inicjatywy sułtana Ahmeda I. Nazwa meczetu pochodzi od błękitnych 

ornamentów roślinnych umieszczonych na płytkach fajansowych na ścianach galerii, we 

wnętrzu budowli. Meczet Sulejmana, wybudowany za panowania Sulejmana Wspaniałego 

na trzecim z siedmiu wzgórz Stambułu, na zboczu schodzącym do Złotego Rogu. Jest to 

drugim co do wielkości meczetem w mieście, po Błękitnym Meczecie.  Za budowlą 

zlokalizowany jest cmentarz, mauzoleum samego sułtana Sulejmana Wspaniałego i jego żony 

Hürrem Sultan. Wielki Bazar jeden z największych bazarów w całej Turcji. Bazar zajmuje 

powierzchnię 30 hektarów, ma 61 ulic z około 3500 sklepikami. Na terenie bazaru znajdziemy 

restauracje i kawiarnie, dwa meczety oraz cztery fontanny. Na bazarze można kupić między 

innymi przyprawy, biżuterię, wyroby garncarskie oraz dywany. 
 

 

 

Stambuł
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Osoby wybierające się na szczyt Ararat, przebywając w Doğubayazıt mogą zobaczyć Pałac 

Ishaka Paszy. Jest to budowla warowana postawiona na wysokości 2 000 m n.p.m. 
Na obszarze wschodniej Turcji warownie były budowane od czasów starożytnych, 
a obecnie wyglądający pałac został wzniesiony na przełomie XVIII i XIX wieku staraniem 

wodza miejscowych plemion İshaka Paşy. Pałac jest udostępniony zwiedzającym i można 

w nim podziwiać zachowane do dzisiaj m.in. pozostałości haremu i meczet ze zdobnymi 
reliefami i malowidłami.

Doğubayazıt
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Ararat – wejście na szczyt
Szczyt Ararat uznawany jest za górę trekkingową, czyli pozbawioną trudności 
technicznych, charakterystycznych dla wspinaczki sportowej. Jedyną trudność 

podczas podejścia na szczyt może sprawiać wysokość i poziom aklimatyzacji 
naszego organizmu. Mimo niemal zerowych trudności podczas wejścia na szczyt, 
pogoda na górze Ararat bywa bardzo kapryśna i podczas podejścia może ona nagle 

ulec przemianie z pięknego bezchmurnego nieba, w zamiecie śnieżne i gęstą mgłę. 
Dlatego też, wybierając się na szczyt Ararat, warto ciepło się ubrać i zabrać ze sobą 

raki, które mogą być przydatne pod samym wierzchołkiem. 
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Trasa pod  szczyt Ararat ma swój początek w miejscowości Doğubayazıt, z której 
następnie przejeżdża się samochodem do punktu startowego do obozu I na 

wysokość 3350 m n.p.m.  
 

Na wysokości 2100 m n.p.m. bagaże są pakowanie na konie, a reszta trasy 

pokonywana jest pieszo. 
 

Droga do obozu I nie jest trudna i wymagająca. Trwa niecałe 5 godzin z odpoczynkami 
po drodze. 
 

Szlak do obozu I nie jest widoczny i prowadzi przez tereny trawiaste, naprzemiennie 

z kamienistym podłożem. Po drodze mija się miejsca wypasu oraz charakterystyczne 

jurty tutejszych „górali”. 
 

Gdzieniegdzie widoczne są dość sporej wielkości głazy porozrzucane po całej okolicy 

powstałe w wyniku erupcji wulkanicznej. 

Doğubayazıt – Obóz 1 – 3350 m n.p.m.
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Obóz I zlokalizowany jest na dość sporej płaskiej przestrzeni i nie ma stałej zabudowy. 
W obozie I jest dostęp do bieżącej wody. 
 

Najczęściej rozkładane są w tym miejscu namioty agencyjne wraz z pomieszczeniami 
gospodarczymi. Nie ma osobnej toalety.  Wieczorem, przy zmroku, z obozu I 
rozpościera się piękny widok na niedaleko leżące miasto Doğubayazıt. 
 

Podejście do Obozu II jest bardziej strome. W początkowej części trasa kruczy między 

sporymi głazami, a następnie przechodzi w wyraźną, piaszczystą ścieżkę, 
poprowadzoną trawersem na zboczu szczytu Ararat. W połowie drogi do obozu II 
można spotkać sprzedawcę napojów z rozłożonym niewielkim straganem. Czas 

przejścia do obozu II trwa ok. 5 godzin. 
 

Obóz II zlokalizowany jest na sporej i otwartej przestrzeni z widokiem na okolicę. 
Podłoże jest bardzo kamieniste, więc trzeba uważać z rozkładaniem namiotu. 

Obóz 1 – 3350 m n.p.m. – Obóz 2 – 
4100 m n.p.m.
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Wejście na szczyt Ararat-5137 m n.p.m.

Droga na szczyt rozpoczyna się gęstymi trawersami miedzy skałami i głazami, 
następnie zamienia się w piaszczystą ścieżkę z drobniejszymi kamykami. 
 

Na wysokości 4800 m n.p.m. pojawia się pokrywa śnieżna, która nie stanowi większych 

niebezpieczeństw, jednak założenie raków na tym odcinku, aż po sam szczyt, jest jak 

najbardziej koniecznie. 
 

Podejście na sam wierzchołek nie jest trudne, jednak przy złej pogodzie, w tym gęstej 
mgle, można zgubić orientację w terenie. 
 

Pod samym szczytem przecinamy niewielkie wypłaszczenie, a potem już tylko 

podążając stromym stokiem osiągamy najwyższy punkt szczytu Ararat, gdzie zostały 

zmontowane niewielkich rozmiarów metalowe elementy. Wejście na szczyt z obozu II 
nie powinno zająć więcej czasu niż 9 godzin. 
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Z uwagi na fakt, iż szczyt Ararat znajduje się w strefie zmilitaryzowanej oraz obecnie panującą sytuację 

przy granicy z Syrią, zaleca się, aby przed wyjazdem na ten szczyt skontaktować się z lokalną agencją 

trekkingową, w celu potwierdzenia możliwości wejścia i zaplanowania całego wyjazdu. 
 

Na dzień przygotowania informatora „nie mamy oficjalnego (rządowego) pozwolenia na organizowanie 

trekkingu na Ararat, ale miejscowe biuro żandarmerii w Doğubayazıt, też się nie sprzeciwia 

organizowaniu takiego trekkingu”. Informacja pochodzi ze strony Ararattrek i w celu pozyskania więcej 
informacji w tym temacie polecam skontaktować się z agencją bezpośrednio. 

Informacje dodatkowe
Obecny stan bezpieczeństwa

Kartusze z gazem
W 2014 roku, kiedy przebywałam w Turcji, nie było możliwości w Doğubayazıt zakupu kartuszy 

z gazem z gwintem zakręcanym. Podczas swojego pobytu korzystałam z kuchenki na paliwo płynne, 
benzynę. 
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