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JÁSZÁSZ, AZAZ MERHABA, KEDVES INDULÓK! 

Ezzel az írással abban szeretnénk nektek segíteni, hogy sikeresen teljesítsétek GO HELLAS –

 A TÖRÖK KALAND versenyünk távját. Összeállításunk tartalmazza az általunk fontosnak ítélt 

információkat, de korántsem mindent A-tól O-ig. Ahhoz, hogy jól érezzétek magatokat, nektek is 

készülnötök kell, nemcsak fizikailag, hanem technikailag és mentálisan is. Idén ráadásul a történelemi 

ismereteket sem árt felfrissíteni. 

Segédanyagunk címe és rendeltetése szerint itiner, tehát nem „igazi” útikönyv. Másfelől saját túrája, 

bulija tekintetében mindenki maga is szervező. Mi csak keretet, némi segítséget tudunk nyújtani, 

megemlítve több, általunk érdekesnek ítélt helyet, témát. Szóval tájékozódjatok – keresgéljetek a más 

forrásokból fellelhető információk között is, és hozzatok Törökország útikönyvet. 

„Ne mutlu Türküm diyene – Boldog, aki töröknek mondja magát”: Mustafa Kemal Atatürk, Törökország 

alapítójának mondása, a Török Köztársaság és a kemalizmus egyik fontos jelmondata. Nincs olyan 

település szerte Törökországban, ahol Atatürk mellszobra alatt ne látnád e feliratot a főtéren – 

szerintünk a futam hangulatát is jól megalapozza! 

 

BULGÁRIÁRÓL ÁLTALÁBAN 

Bulgária a Balkán-félsziget keleti felén található, délen Görögország és 

Törökország, nyugaton Észak-Macedónia és Szerbia, északra pedig Románia 

határolja. Magyar turistának régóta, már az átkosban is kedvelt tengerparti 

desztinációja. Területe közel 111 ezer km2. Földrajza változatos: felszínének 

kétharmada síkság és dombság, területe ötödét 600–1500 m magas hegyek 

uralják. A Fekete-tenger bolgár partvidékének hossza több, mint 300 km, déli 

partjai csipkézett, öblökkel és strandokkal tarkítottak. Itt található a híres Aranyhomok üdülőövezet. 

Történelme folyamán többször is létezett önálló bolgár állam, amelyet időről-időre „nagyobb halak” – 

előbb pl. Bizánc, később, de sokkal hosszabb időre a törökök, legutóbb pedig a szovjet – kebeleztek be.  

GÖRÖGORSZÁGRÓL ÁLTALÁBAN 

Görögország Európa egyik leglátogatottabb, ám egyik legkevésbé ismert 

országa. A modern görög állam – amelynek története csupán 1830-ig nyúlik 

vissza –, nem sok hasonlóságot mutat az ókori Görögországról alkotott 

elképzeléseinkkel. A földrészek találkozásánál fekvő ország magán viseli a 

Balkán, a Közel-Kelet és a mediterráneum jegyeit, ahogyan az antikvitás óta a 
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területét bekebelező megannyi hódító és megszálló „keze nyomát” is. Legtöbb balkáni szomszédjához 

képest Görögország rendezett, jómódú országnak számít, a gazdasági mutatók alapján mégis az Európai 

Unió legszegényebb tagállamai közé tartozik. A szárazföldi területek egyedülálló vonzereje a történelmi 

emlékek gazdagságában, az ország tájainak természetes 

szépségében keresendő. A klasszikus kor emlékeit inkább délen 

találjuk, Athén környékén, valamint az attikai partvidéken és a 

Peloponnészosz partjai mentén, míg a Nagy Sándor korabeli 

makedón emlékek az idén felkeresett északkeleti 

országrészben találhatók. Bizánci kolostorokat és templomokat 

az ország egész területén láthatunk, és a tengerpartok 

közelében megannyi erődítmény, vár tarkítja az építészeti 

emlékeket – a velencei és oszmán birodalmi versengés 

emlékéül. 

TÖRÖKORSZÁGRÓL ÁLTALÁBAN 

Törökország muszlim vallású, jóllehet szekularizált, világi demokrácia, a nagyobb 

városokban kifejezetten nyugatias jelleggel. A szokásokat ez nyilván befolyásolja, 

amint a viselkedési elvárásokat is. Érdekes játék pl. az alkudozás, ami nemcsak a 

bazárokban divat. A vendégszeret viszont a Koránban megszabott kötelesség, így nem 

csoda, hogy kb. akárhol egyből teával kínálják az érkezőt. Májusban ramadán (törökül 

ramazán) lesz, böjti időszak, szóval csak naplemente után vesznek magukhoz ételt 

(italt) a helyiek. Emiatt lehet, hogy a büfék, kifőzdék is zárva tartanak napközben. 

Sokfelé találkozni a jellegzetes, kerek vagy csepp alakú, kék-fehér-sötétkék/fekete amulettel, a nazarral, 

amely a Gonosz tekintete ellen hivatott védelmet nyújtani. A török fürdőkultúra komoly 

hagyományokra tekint vissza, érdemes lehet ellátogatni egy hammamba. S ha már Gonosz: hivatalosan 

ugyan máig nem ismeri el a török állam a gyalázatot, de a 30-as években módszeres örmény népirtás 

zajlott, manapság pedig a kurd kisebbség ellen is bevetik a katonaságot. Időnként ez eltussolt 

polgárháborús helyzethez vezet az ország keleti részében. A hegyi „vízcsapok”, jószágitató kinézetű 

források remek, hűvös, iható vizűek. Kipróbáltuk, kutya bajunk nem lett. Az utunk során a Márvány-

tenger és Égei-régiókba látogatunk. 5000 év történelme hagyott itt emlékeket, rengeteg romot, 

látványosságot. Lehetetlenség mindent felkeresni, de a jelentősebbeket azért megpróbáltuk felfűzni az 

útvonalra. Már csak ezért is hozzatok útikönyvet  Egyébként a versenyfeladatok között megannyi 

érdekességet megtudhatsz majd Törökországról. 

Segítségül egy rögtönzött, korántsem teljes körű török-magyar szószedet: 

sshösgeldiniz = Isten hzott merhaba = hello 
güle güle = viszlát tesekkürler = köszönöm 
dikkat = figyelem!, vigyázat! sekil merkezi = városközpont, belváros 
evet = igen jok = nem 
motorin = gázolaj, dízel oto yikama = autómosó 
szu = víz hava = levegő 
tele (tölö) = török líra tavuk = csirke 
kuzu = bárány balik = hal 
lokanta = kifőzde köfte = fasírt 
sis = nyárs(on sült) sucuk = kolbász 
pilav = rizs ekmek = kenyér 
pide = „török pizza” gözleme = palacsinta 
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csáj = tea kahve = kávé 
szüt = tej seker = cukor 
kahvalti = reggeli kahvesi = kávézó 
tuvalet, lavabo = WC  
 

PÁR GONDOLAT AZ ÚTRÓL 

A fentiek alapján sejtheted, hogy Törökországot most teljesen más szemszögből ismerheted meg mint 

amit az „ólinkluziv” utak ajánlanak. A görögökhöz hasonlóan a török emberek is barátságosak, szívesen 

ismerkednek, próbálnak veled beszélgetni, ámde törökül…  Ez a nagyobb városokban, idegenforgalmi 

központokban, éttermekben persze másképp van, mert ott simán elboldogulsz az angollal, netán 

némettel. Az alsóbbrendű utakon alig van forgalom, a földutakon szinte nincs is. 

Go Hellas veteránoknak nem újdonság, de az első bálozók kedvéért megemlítjük, hogy a hegyi föld-, 

illetve aszfaltutakon nem nagy divat a kiépített szalagkorlát. Ez alól néhány kilométernyi, véletlenszerű 

„korlátozás” jelent kivételt. Tehát tessék nagyon figyelmesen, a tudásod és az autód, motorod 

képességeinek megfelelően vezetni, mert az utak mellett a szakadék olyan, mint Székelyföldön a 

medve: nem tréfadolog! Ha a versenyútvonalat teljesíted, több kilométernyi szintet kell megmásznod és 

ennek megfelelően ugyanennyit ereszkedned. Ez nem túl fékbetétbarát, ezért a helyi alkatrészboltok 

vadászása helyett inkább tegyél be egy tartalék betétgarnitúrát, csak a biztonság kedvéért. 

Az útvonalon a burkolatok igen változatos minőségűek 

lesznek. Sáros, poros, agyagos, bakhátas, 

vendégmarasztalós; murvás, burkolattöredékes, falvakban 

térköves, sima köves, kavicsos, minden előfordulhat. Elő is 

fordul. Ha már falvak: nagyon figyeljetek, mert szűkek az 

utcák; lakos, kósza állat, szembe forgalom bármikor 

előbukkanhat váratlanul. Viszont Törökországban minden 

településen van kisebb-nagyobb tér, kávé- vagy teaházzal, 

ahol csak férfinép múlatja az idejét. Jószágra, pásztorra, 

gulyásra, kondásra, méhkasokra – mint mindig – most is 

vigyázzatok! A földutak között is nagy a szórás, a kvázi „Autobahn minőségű” murvás szakaszok, 

keményebb földutak, sziklás-köves hegyi etapok és bakhátas, adott esetben sáros menetek felváltva 

teszik változatossá utadat. Törököknél a leginkább döbbenetes, hogy a vidéki utakat is beton térkővel 

újítják fel sok helyen. Nem szeretnénk „észt” osztani, de a hegyi vezetés alapvető szabályaival azért 

legyetek tisztában, óvatosan és körültekintően haladjatok. Az autópályák az út során érintett összes 

országban fizetősek, de a pályánk nem azokon halad (részletesebben lásd lejjebb). 

Az üzemanyagárakról alább külön felsoroltuk a pályaíráskor tapasztaltakat. A sok kanyar, emelkedő 

miatt a gépsárkányod meglepő fogyasztási értékeket produkálhat, ezért az összes napi szakaszra tele 

tankkal indulj. Pályaírás során a mi vasunk 15 litert átlagolt százon. A terepviszonyokat figyelembe véve 

szerintünk ez nem sok . Benzinkút sok helyen van a főbb utak mentén, soknál van autómosó is. 

Véleményünk szerint a legjobb gumiválasztás az AT, megfelelő minőségben és méretben, illetve 

ugyanolyan pótkerékkel. Mindenképpen legyen az autóban emelő, terepjáró vontatására alkalmas 

vontatókötél, 2 db sekli, megfelelő mennyiségű ivóvíz, élelmiszer legalább 1 napra, széldzseki, 

elemlámpa, feltöltött mobiltelefon. 



A TÖRÖK KALAND Go Hellas 2019 

 

© Gados Gy.- Illich L. (TMGT), 2019. Minden jog fenntartva. 

4 

A régi mondás itt is érvényes: 100 méter szintkülönbségenként 1 °C-kal csökken (vagy nő) a 

hőmérséklet, iránytól függően. Könnyen kiszámolhatod hány fok lesz a hegyen, ha tengerszintről indulsz 

és 40 km múlva 1500 méteren találod magad…  

Direkt úgy állítottuk össze az útvonalat, hogy ne kelljen 100 liter tartalék üzemanyagot és 200 konzervet 

bepakolni. 60 kilométeres körzetben mindig lesz benzinkút és élelmiszer vételezési lehetőség 

(jellemzően egyébként gyakrabban, de számoljatok mondjuk ennyi tartalékolással). Ami viszont nagyon 

fontos: legyen nálatok csapattagonként min. 2 liter ivóvíz. Minden reggel így induljatok el. Várhatóan 

meleg lesz végig, ha bármi fennakadás történik, erre ne legyen gondotok!!! Az érintett országokban 

nem probléma palackozott vizet venni, és a hegyi ivóforrások is általában jó vizet adnak.  

A VERSENYRŐL ÁLTALÁBAN, VERSENYSZABÁLYOK 
 
Sokan tudjátok már: mottónk, hogy minden induló egyben versenyző is. Ebből következik, hogy egy 

útvonala van mindenkinek. Szeretnénk egyben tartani a bandát – amennyire lehet. Reggelente tartunk 

egy rövid eligazítást, minden nap 7.30-kor, a napi feladatlapok kiosztása előtt. S ha már óra, ne 

felejtsétek, hogy a versenyútvonal országaiban a hazai pontos időhöz képest egy óra az eltolódás, előre 

(ha nem állítod át a Breitlingod – ez itt ajándékötlet a szervezőknek – jól figyelj oda, épp hány óra van). 

A heti feladatra, napi összetett feladatokra érdemes figyelni, mert nemcsak az egyes kérdésekre adott 

helyes válaszokért, hanem a hiánytalan és hibátlan megfejtésért külön is jár pont. A szókirakós, 

„itineres” feladatoknál a megadott távolságokat, ha nincs külön jelezve, jellemzően légvonalban adjuk 

meg: a GPS-en az útvonaltervezési beállításoknál tehát ezt érdemes választani, de az nRoute-ban is van 

méricskélő, amellyel ki lehet mérni a légvonalas távolságokat. 

Eltérő tájékoztatás hiányában a napi időmérés minden nap  

reggel 8.00-kor kezdődik, tehát ekkor van a napi rajt! 

Fontos, hogy a reggeli eligazításra 

minden csapatból legalább egyvalaki 

pontosan jelenjen meg! Az ott 

elhangzottakon kívül más segédletet az 

útvonalhoz egyáltalán nem vagy csak 

nagyon indokolt esetben adunk, így 

olykor komoly navigációs kihívás előtt 

álltok. Reméljük el is tévedtek majd 

párszor , ez is a kaland része. Néhány 

esetben külön megemlítjük majd a 

szerintünk kizárólag 4×4 meghajtással teljesíthető szakaszokat és az esetleges kerülőutakat – de 

mindenki legyen tisztában a saját határaival: ha valamit soknak érzel, inkább időben fordulj vissza! Jobb 

a biztonság, no meg a békesség. Nem jó az esetleges dorgálást hallgatni, hogy „miért nem szóltatok” 

stb. Ha valakinek technikai gondja van, vagy időzavarba kerül, minden esetben el tud jutni aszfalton is az 

adott napi célig. Mindenkinek a saját ítélőképességére, felkészültségére és fanatizmusára van bízva az 

útvonalválasztás. Felnőtt emberek vagytok mindannyian, így – bár elsőre ez naivitásnak tűnhet –, nem 

fogunk oldalakon keresztül versenyszabályokat részletezni. Nem szeretnénk „agyonregulázni” a 

Török Kalandot, de az alábbiakban pontokba szedve láthatjátok azokat a dolgokat, amelyekre 

figyelnetek kell. 
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o A versenyen bárki, bármilyen járművel elindulhat, verseny közben a járműcsere megengedett, de az 
eredetileg kiosztott rajtszámnak az új járművön is rajta kell lennie. 

o Csapattagok cseréje nem lehetséges. Természetesen bárki átülhet bárhova, de ez esetben is be kell 
tartani az alábbi szabályokat. 

o Versenyzőnek az minősül, aki az adott csapat nevében a napi feladatlapot átveszi, tehát neki is kell 
azt leadnia. 

o Minden megtalált feladatot fényképezzetek le, a képen látszania kell a „passznak”, azon pedig a 
nevednek is. A fotókat a szervezők kérésére, pontlevonás terhe mellett, be kell mutatnotok. 

o Aki a versenyfeladatot bizonyíthatóan megrongálja, áthelyezi, megváltoztatja, kizárásra kerül az 
egész versenyből. 

o Aki bizonyíthatóan átadja más csapatnak a megtalált feladat „megfejtését”, vagy ilyen segítséget 

elfogad, kizárásra kerül; először az aznapi versenyből, második alkalommal a verseny egészéből. 

Gondoljatok az iskolai puskázásnál elkövetett alaphibára. Reméljük, értitek. 

o A közlekedési szabályok betartása mindenkire nézve egyformán kötelező. 

o Pontfeltöltés: csapatonként 1 db Garmin típusú készülékre töltünk fel pontokat. Kérünk 

mindenkit, hogy a GPS leadása előtt minden nap töröljétek ki az aznapi pontokat. Pontokat a 

szervezők nem szeretnének törölgetni tizen-huszon készülékről, bármennyire imádjuk a megannyi 

Garmin felhasználói felületet. Szintén kérés, hogy az első napi pontfeltöltés előtt is „pontmentes” 

készüléket adjatok le. A korábbiakhoz hasonlóan és a lehetőségekhez mérten szívesen 

megpróbálunk segíteni Garminos ügyekben, de a GPS pontkereső terepversenyeknél megszokott 

módon mindenkinek magának kell gondoskodnia a használt szoftver-hardver konfigurációkról, azok 

megfelelő működéséről. E-mailben reggelente megpróbáljuk majd elküldeni a szükséges napi 

fájlokat, de csak külön kérésre, és nem ígérjük, hogy ez a megoldás mindenhol biztosítható. 

o A GPS-nyomvonal (track) rögzítése kötelező!!! A GPS-edet minden nap, célba éréskor le kell adnod 

a napi feladatlappal együtt! 

o A GPS-koordinátákat WGS-84 formátumban (Dff pp.ppp, azaz fok és ezred pontosságú perc) kell 

érteni, így töltjük őket fel, és a feladatlapokon ennek a formátumnak az egyszerűsített változatában 

(ff.pp.ppp) vannak feltüntetve. 

o Figyeljetek az időre! Csak a megadott szintidőn belül leadott versenylapokat értékeljük pontlevonás 

nélkül, 100%-osan. Egy órán belüli késésnél az elért pontszám 50%-át kapjátok, az azon túl leadott 

feladatlapokat nem értékeljük, tehát 0 pontosak lesznek. Egyetlen kivétel lehet, a mentés, de ezt is 

dokumentálnotok, csúnya szóval bizonyítanotok kell (a trackből úgyis kiderül ). 

o Nem minden esetben lehetséges minden feladatot az adott időkeretben megoldani, sokszor nem is 

érdemes, nektek kell súlyoznotok, mi éri meg és mi nem. A beérkezési időt minden esetben a helyi 

idő szerint adjuk meg. 

o A feladatok megoldásai a megadott koordináták által kijelölt pontok kb. 20 méteres körzetében 

vagy e pontokról látható helyeken találhatóak. Viszont a GPS-ek pontossága eltérő, sőt, külső 

körülményektől függően változó lehet. Az egyes feladatokért járó pontérték általában a feladat 

relatív nehézségét is jelöli – de nem mindig. 

A célunk, hogy ne netezz, ne tippelj, hanem menj el a lehető legtöbb ponthoz – hiszen végső soron 

szeretnénk, ha minél többet látnátok a három 

ország, a pálya vadregényes szépségéből. 

o A fotópontoknál egyszerű a dolgod: egyik kezed a 

kocsin, a másik a felfestésen, és készülhet a fénykép. 
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o Csapatfotónál elég, ha a csapat egyik tagja szerepel a képen, de az esetek többségében úgyis 

mindenki rajta akar majd lenni ezeken a felvételeken. 

o Óvás esetén a szervezők döntése ellen nincs fellebbezés. Óvási határidő: az adott nap hivatalos 

beérkezési ideje + 1 óra, óvási díj 100 € vitatott kérdésenként, helyben fizetendő. 

Több szabály nincs. Lehetne ezt ragozni, de nincs értelme. Ti bízzatok bennünk, mi bízunk bennetek. 

KOMMUNIKÁCIÓ 

Az összes hazai szolgáltató barangol mindenhol az út során, 

térerő többnyire mindenütt van. Figyelem: Törökországban 

(és a rajt felé Szerbiában, majd Észak-Macedóniában) NEM 

az EU területén leszünk. A mobilozást, pláne a 

mobilinternetet, igencsak borsos áron mérhetik a hazai 

szolgáltatók! Javasolt az adatroaming kikapcsolása, vagy 

akár a telefon repülőgép üzemmódra állítása is. 

Törökországban viszont a Vodafone feltöltős vagy havidíjas 

előfizetései 2-es zónának minősülnek: ez a magyarországi 

belföldinek megfelelő percdíjakat, SMS-ezést, valamint ingyenes hívás- és SMS-fogadást jelent. Ráadásul 

az adott előfizetéshez tartozó mobiladat-keret is leforgalmazható, külön roamingfelár nélkül! 

A szervezőket ezeken a számokon eléritek Bulgáriában és Görögországban: 
Gyula +36-20-450-1165   Lajos +36-30-960-4503 

Törökországban pedig a +36-70-281-1729-et hívhatjátok. 

Kérjük, ne lepődjetek meg, ha Szerbiában, Észak-Macedóniában nem szívesen vesszük fel egyik telefont 
se (lásd fent).  
Az internet terjedése szerencsére megállíthatatlan, valamennyi tervezett szálláshelyünkön van WiFi, 
általában normál sebességgel. 
CB-zni, rádiózni mindenhol lehet, konkrétan senkit nem zavart soha. Mi a személyes kapcsolattartás 
nagy hívei vagyunk, így a szervezői autóban nem lesz CB. 

GPS, TÉRKÉPEK 

A teljes útvonalon nagyon jól használható, ingyenesen letölthető GPS térképek:  
o Open Street Maps – Bulgária, Törökország, Görögország (az oda- és 
visszaútra esetleg Szerbia, Észak-Macedónia) 
Mi leginkább ezeket használtuk a pályaírás alatt. Javasoljuk, hogy a rajthoz 
indulás előtt töltsétek le az aktuális verziót, mert rajt előtt térképészkedni 
csak a lehető legkivételesebb esetben lesz lehetőség! Léteznek persze 
fizetős térképek is, pl. a Bulgaria Off-Road Map és a NavCity Turkey – ha 
gondolod, nézz utána. 
 

KÖZLEKEDÉS, AUTÓS ÜGYEK, DOKUMENTI 
 
A migránshelyzet miatt a határokon számítani lehet az alaposabb vizsgálatra, bár pályaíráskor nem 

tapasztaltunk a szokásosnál komolyabb kontrollt, fennforgást. Határátkelés előtt esetleg érdemes lehet 

elgondolkodni az autómosáson; sose lehet tudni, mibe kötnek bele a szervek. A rendszámtáblák, lámpák 

mindenesetre legyenek tiszták. 
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A helyi KRESZ-szel érdemes legalább nagy vonalakban tisztában lenni, mert a kihágásokat keményen 

megtorolhatják. Az ittas vezetés jogosítványba kerülhet ugyanúgy, mint Magyarországon, a gyorshajtást 

kemény pénzbüntetéssel díjazzák. A tilosban parkolásra is nagyon ügyeljetek, bírságolni, bilincsezni úgy 

látszik, mindenhol szeretnek. 

Az utunkon érintett országokban hasonló közlekedési szabályok érvényesek, mint odahaza. Észak-

Macedóniában és Szerbiában a sebességkorlátok: lakott területen 50 km/h; azon kívül 80 km/h 

(autóúton 100), autópályán 120/130 km/h. Bulgáriában, Görög- és Törökországban a megengedett 

legnagyobb sebesség lakott területen 50 km/h; lakott területen kívül 90 km/h; autópályán 130 km/h. 

Nappali világítás nem tűnt kötelezőnek, de nyilván biztonságosabb, ha be van kapcsolva. 

Bulgáriában, műúton szinte bárhol lehet közúti ellenőrzés, ott posztoló rendőr. Jó eséllyel meg is 

állítanak, de az iratokra vetett pillantás után elengednek, legalább is minket elengedtek. Kivéve, amikor 

jelöletlen, elzáratlan, de tiltott területre, egy katonai támaszpontra keveredtünk Sztara Zagora 

közelében. De ez egy másik sztori. A eligazításokon és a napi itinerben igyekszünk felhívni a 

figyelmeteket azokra a részekre, amelyeket el kell kerülni, hogy ne kerüljetek hasonló slamasztikába. 

Törökországban a rendőr- és csendőrautók a megkülönböztető fényjelzésüket folyamatosan használják, 

nem kell megijedni, hamar megszokható. 

Útdíj: Bulgáriában (Romániához hasonlóan) az egész országra kell úthasználati díjat fizetni, ezt a határ 

után rögtön intézzétek is el. Az 1 hetes matrica 8 €. Bármilyen típusú úton láthatsz az út felett átívelő, 

kamerás ellenőrző kapukat: ezek nem sebességet mérnek, hanem az útdíj matrica meglétét ellenőrzik, 

akár a legeldugottabb kisváros hitvány burkolatú főutcáján is.  

Törökországban tök más a helyzet: előre kell megvásárolni a csak az autópálya-

használathoz szükséges kütyüt, és arra fel kell tölteni bizonyos összeget. A díj 

levonása elektronikus leolvasással történik, kapukon áthaladva. Autópálya 

jogosultságot a határ után lehet váltani. A versenyen nemigen lesz rá szükség. 

Kreditrendszer van: maga a token (ezt olvassák le) 27,5 líra. 100 vagy 150 líráért 

lehet feltölteni (ebből első alkalommal levonják a token árát). Pl. Edirne–

Isztambul/Canakkale kb. 20 lírába, Edirne–Ankara 48 lírába kerül. Az érvényesség 

nincs időben korlátozva. Namost, pár éve láttunk olyat, hogy díjfizetés nélkül gond 

nélkül áthajtottak ezeken a kapukon (csilingelés, szirénázás, villogás persze 

megvót), és sehol senki nem kérte ezt számon. Viszont nem tudjuk, mára ez 

hogyan változott. Akárhogy is, a versenyszakaszok sehol sem érintenek autópályát. 

A görögök az autópálya-díjakat a helyszínen, kapus rendszerrel szedik. Ugyanígy 

működik Észak-Macedóniában és Szerbiában a rajthoz, majd hazafelé menet. 

Utóbbi két országban eurót is elfogadnak, általában abban is adnak vissza, de 

érdemes átnézni a visszajárót. Praktikusabb (és pár forinttal olcsóbb is), ha PayPass-os bankkártyával 

fizetsz (csak PayPass-ossal lehet). 

Üzemanyag (április végén, pályaíráskor): Szerbia: gázolaj 164 dinár (kb. 442 Ft), pályán. Benzin hasonló 

árban van. 1 EUR = 118 dinár, 1 szerb dinár = 2,70 Ft.  

É-Macedónia: gázolaj 63 dinár körül (kb. 330 Ft), pályán. 1 EUR = 61,5 macedón dinár; 1 dinár = 5,25 Ft. 

Bulgária: gázolaj 2,14–2,33 leva (kb. 368-377 Ft); benzin 2,19 leva; LPG 0,96–1,02 leva. 1 EUR = 1,96 

leva; 1 leva = 164 Ft. (1 doboz cigi: 6 leva körül.) 

Törökország: gázolaj 5,7–6,5 líra; benzin 6,6–7 líra; LPG 3,75–3,79 líra (az EU-s határoktól távolodva 

jellemzően olcsóbb, és az „extra” változatok csak fityingekkel kerülnek többe, mint az alap). 1 EUR =  

6,48 líra; 1 líra = 49,5 Ft. (1 doboz cigi 5-11 líra!!!) 
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Görögország: gázolaj 1,369–1,467 €; benzin 1,595-1,638 €; LPG 0,8-1,08 €. 

Kártyaformátumú személyi (vagy útlevél) elég a török határig. Ott már viszont útlevél kell (a lejáratig 

min. 150 nap érvényességgel). Járműnek legyen nemzetközi felelősségbiztosítási igazolása 

(„zöldkártya”). Ha az autóban nincs ott a forgalmi engedély („auto paszport”) szerinti tulaj vagy 

üzembentartó, akkor legyen tőle meghatalmazás, angolul, pecsétes. Tipp: Magyar Autóklubnál a tulaj 

kiválthat csudaszép, 5 nyelven beszélő meghatalmazást. Ügyintézés: kb. fél óra. Ára: 600 Ft 

(klubtagoknak 300 Ft). Viszont kérdezz rá, hogy Törökországban 

is jó-e. 

SZÁLLÁSOK 

Időt s fáradságot nem kímélve szerintünk ismét jó helyeket 

sikerült találni. A komfortra, tisztaságra reméljük nem lesz 

panasz. Ilyen létszámnál nem tudjuk garantálni a szobabeosztást. 

Néhány helyen rögtönözni kell majd, tessék barátkozni az úton 

. Lehetőség szerint egyeztetünk veletek menet közben. Minden 

helyszínen az első érkezők között lesz a Race Control (ui. a 

szervezők), így elkerülhetőek a viták. Reggelit mindenhol kapunk majd. Harmadnapra már sejteni fogod 

azt is, hogy mi lesz. Idén nemcsak a hagyományos búcsúvacsorára lesztek a vendégeink, mert máshol is 

sikerült „leügyeznünk” az esti étkezést  , bár legtöbbször ezt rátok bízzuk. 

GASZTRÓ 
A bolgár csorba jellegzetes, joghurtos, tojásos csirkeleves. A 
húsételeket illetően sok a közös vonás a bolgár, a szerb, a görög és 
a török konyha között. A bolgár kebapcse közeli rokona a nevében 
is hasonló szerb csevapcsicsinek, a kjufte pedig a török köftének. A 
birkahúsból főtt krumplis-rizses-paradicsomos különféle muszakák 
és gyuvecsek valamennyi balkáni ország konyhájában 
megtalálhatók. A mai bolgár konyhában különösen nagy szerep jut 
a paradicsom- és uborkasalátának, a joghurttal tálalt hagymás 
vegyes salátának, a sültpaprika-salátának, a sült padlizsánból 
készülő ételeknek. Különlegesség a 

rózsaszirup, melynek készítése során a friss rózsaszirmot vízben előfőzik, 
majd cukrot adnak hozzá, és sűrűre főzik. Sőt, még lekvár is készül 
rózsasziromból – egészen morbid, mégis érdekes pl. vajas kenyérre 
kenve. A bacnica viszont remek sütemény, a burekre vagy a görögök 
töltött leveles tésztás pitájára hajaz. 
A görög konyha Európa egyik legösszetettebb, kellemesen fűszeres 
gasztronómiája, teli zöldséggel, halételekkel, különleges húsokkal, de az 
évezredes tengeri kereskedelemnek hála az olaszos tésztaételek, 
valamint a török hagyomány sem hiányzanak belőle. A mai görög konyha a török megszállás után alakult 
ki. Különböző típusú éttermek: taverna (hús- és halételek), pszisztaria (sült és grill húsok), esztiatorio 
(klasszikus vendéglő egytálételekkel, sültekkel és falatkákkal), uzeri (hal, tenger gyümölcsei). A 

legfontosabb fűszerek, ízesítők: bazsalikom, kakukkfű, oregano, kapor, 
koriander, fahéj, kömény, az olajbogyó, olívaolaj, fokhagyma és az ánizs. 
Ismerős lehet az igazi görög joghurt és a salátát kiegészítő feta sajt is. 
Giroszt, szuvlakit (amit a Pelopponészoszon kalamakinak hívnak) szinte 
minden utcasarkon ehet az ember. A pékségeket (fournosz) szintén 
érdemes felkeresni, kész szendvicsek széles választékát, remek 
süteményeket kínálnak. Jellegzetes görög italok az ouzo (ánizspálinka), 



A TÖRÖK KALAND Go Hellas 2019 

 

© Gados Gy.- Illich L. (TMGT), 2019. Minden jog fenntartva. 

9 

amit vízzel hígítva is isznak, a cipuro (törkölypálinkára hajaz), a Metaxa nevű 
konyak és a görög borok. A kávé roppant népszerű. Hát még a habosított 
jeges változata, a frape. A közepesen cukrozott, tejes változat nevét könnyű 
megjegyezni: frape metrio me gala (ami, ugye, már majdnem 
„metrómegálló”)  Pl. kérek egy köz. cukros tejes frapét = „ena frape metrio 
me gala parakalo”. Természetes, hogy kitűnő török kahvét szinte bárhol lehet 
inni, amint jó olaszos presszót is. 
Szinte minden balkánon megismert étek forrása a török konyha, ezért durva 
meglepetésekre itt sem kell számítani. A fűszerezés (pl. menta, római 

kömény), a húshasználat lehet más (sertés nincs a vallás okán), de a 
kaják emellett inkább csak elnevezésükben térnek el. Alap 
gyorsétel a döner (girosz), a kebab (darált vagy darabolt hús 
nyárson), a köfte (ebből lett a csevap), de népszerű pl. a csirkemáj 
is sütve. A pörköltre hasonlító húsos egytálételek általában birkából 
vagy marhából készülnek. Minden levest csorbának hívnak. Remek 
hüvelyes (pl. lencse), zöldség vagy akár pacalleves kapható (ez 
utóbbi Székelyföldről lesz ismerős, ha kipróbálod). Köretként a rizs 
(pilaf) az uralkodó, amire a kifőzdékben (lokanta) gyakran raknak 
egy kanál főzelékszerű, bár hígabb állagú szemes babot. És persze a 

sok friss zöldség is fontos szerepet kap. Ne feledkezzünk meg a pidéről sem, az otthoni török büfékben 
(ja, a büfé maga is török szó ám) pizzának szokták mondani, de szerintünk még finomabb is annál. 
Tojásos, sajtos, húsos változatokban kapható. A friss és érettebb tehén- és juhsajtok, a többféle 
olajbogyó szinte minden étkezésnél szerepet kap. Elkerülhetetlen a tea, azaz csáj, de feltétlenül 
érdemes kipróbálni a remek, bár a végén igen zaccos török kahvét is! Ne feledkezzünk meg a mi 
süteményeinktől eltérő, mégis jól ismert édességekről, az aszalt gyümölcsökről, magvakról sem. A 
fenyőméz csakúgy megér egy próbát, ha szereted a különleges zamatú mézeket. 

ÚT A RAJTHOZ 

A rajt helyszíne Chiflik, Bulgária,  

 

Hotel Diva (N42 49.526    E24 33.117). 

 

Magyarországot praktikus Röszkén (akár Ásotthalmon) át Szerbia felé 

elhagyni, utána: 

Újvidék (Novi Sad) – Belgrád – Nis – Szófia, kb. 900 km, ez a 

leggyorsabb út, szinte végig (díjfizetős) autósztráda. 

Kirándulók, jobban ráérők, figyelem: a közelben van Trojan monostora, a 3 híres, fontos nagy bolgár 

monostor közül az egyik. A rajthelyszínen remélhetőleg sok csapat a 

már a rajt előtti délután megérkezik, így valószínűsíthető a 

hagyományos spontán rajtbuli kialakulása  Plusz medence, wellness 

is van a hotelben! A „0-ik napi” szállást ezúttal előre lefoglaltuk, a 

külön tájékoztatás szerint.  

Jó versenyzést, jó szórakozást kívánunk! 
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1. nap – 2018. május 18., szombat 

Versenytáv: kb. 340 km 

CHIFLIK –BEKLEMETO-HÁGÓ – KARLOVO – SZOPOT – SIPKA-CSÚCS – BUZLUDZSA – KAZANLAK – 

SZTARA ZAGORA – DIMITROVGRÁD – HASZKOVO 

RAJT: Hotel Diva, Chiflik N42 49.526    E24 33.117 

NAPI CÉL: Hotel Retro, Haszkovo N41 55.667    E25 33.485 

Nap sztárja: Sipka-csúcs és Buzludzsa 

 Kemény nappal indítunk, de már ma is rengeteg érdekes látnivalóval. Rajt után a Beli Oszam-folyó 

völgyében, a Sztara Planina-hegység bércei között autózunk. 

 Felkapaszkodunk a Szabadság Emlékkapuhoz 

1200 méterre, és napközben többször érintjük a Közép-

Balkán Nemzeti Park ősi fenyveseit. 

 A Rózsák-völgye Karlovo és Kazanlak városa között 

fekszik (T104 után). A török hódoltság idején, a 

középkorban honosították az azóta is termesztett virágokat, 

amelyből a híres rózsaolaj készül. Karlovo végénél jobbra 

Bulgarian Rose rózsaolaj-gyár és bolt található. Az É002-ről 

gyönyörű panoráma nyílik a 30 km-en terülő Rózsák-

völgyére, és kis szerencsével épp virágzik majd az egész. 

 Kalofer után Panicite végén nukleáris robbanófejeket tároló egykori szovjet katonai létesítmény. 

 Átkelünk a Trák Királyok-völgyén is – a Sipka-szorostól délre, Sipka város környékén. Az itt található 

királysírhalmok közül számos látogatható, de a Goljama Varovita-folyó szurdoka se kutya a Sipka-

szoros mellett (T116-118). 

 A Sipka-szorosban ádáz harcok folytak a török uralom elleni háborúban a 19. sz. végén. Ennek állít 

emléket a hegycsúcson emelt bástya. A bolgár rockbanda, az Epizod tökös nótában énekli meg a 

csatát („Sipka”). Kicsit retró, de egy kukkantást megér  

 A Buzludzsa a Bolgár Kommunista Párt vezérkarának épült anno, mára az enyészet marja ezt is, azt 

is. A hatalmas vasbeton UFO a Bulgarka Natúrparkban „landolt”. Érdekesség, hogy a helyiek úgy 

hitték, a külön magasló tornyon elhelyezett hatalmas vörös csillag rubinból volt kirakva. Lopkodták 

is szorgalmasan. Valójában üvegből készült, ma már annak is csak a kerete látható. 

 Innentől a Trák Alföldön haladunk. Hagyományos, testes vörösborairól híres borvidék. Haszkovo 

környékén a merlot a világfajták egyik meghatározó képviselője. Mindeközben alapos bepillantást 

nyerünk a bolgár faluvilágba. 

 T127 után, É3-nál visszafordulni: tiltott katonai terület!!! Az Open Maps ezt szokatlan satírozással 

jelzi, amúgy se sorompó, se tábla. Kerüljétek el, mert a katonai rendészet és a városi rendőrség sem 

lesz boldog, ha külföldi terepjáróval sokadikként ide tévedtek. 

 Haszkovo kellemes belvárosa megér egy sétát. Érdekes a Régi 

(Eszki) mecset, amely legrégebbi dzsámi az egész Balkánon. 

 Mai szálláshelyünk nívós kávézó-cukrászdája, terasza biztos elnyeri 

tetszésteket. A belváros sincs messze, és a hotel étterme is remek 

fogásokat kínál. Nevében Retro, amúgy nem is annyira. 
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2. nap – 2018. május 19., vasárnap 

Versenytáv: kb. 360 km 

HASZKOVO (BG) – LJUBIMEC – SZVILENGRÁD – KAPITAN ANDREYEVO (BG-TR HATÁR) – EDIRNE – 

UZUNKÖPRÜ – KESAN – GELIBOLU (KOMP) – CARDAK/LEPSAK – CANAKKALE (TR) 

NAPI CÉL:  Hotel Akol, Canakkale N40 09.158    E26 24.409 

Nap sztárja: Szelim-mecset (Selimiye Camii) 

 Hosszú nap lesz, kényszerpihenőkkel nehezítve (határ, komp), és a navigátoroknak sem lesz könnyű 

dolga. 

 A Trák Alföldön hagyjuk el Törökország felé Bulgáriát. 

Azért akad itt is domb... A terepen esőben vagy esőzés 

után akár kalandosabb szakaszt letudva Ljubimec színes 

forgataga vár. A Marica-folyó partját érintve érünk a 

határ előtti utolsó nagyobb városba, Szvilengrádba. 

Autómosó itt is van, feltöltöttük a koordinátáit. 

Automata, kézi, 1 és 2 levással működik. 

 A T210 után jön a határ. Pénzt váltani a határ után vagy 

Edirnében lehet és érdemes is. 

 Edirnét, azaz Drinápolyt még régebben Hadrianopolisznak hívták: Hadrianus császár alapította a II. 

században. I. Murat szultán idején, a XIII-XIV. században, Bizánc elfoglalásáig az Oszmán Birodalom 

fővárosa volt. Itt épült a Birodalom legnagyszerűbb mecsete, a kihagyhatatlan Selimiye. 

 Edirne után IK1: iránykoordináta, erre kell menned, különben tiltott határvédelmi övezetbe kerülsz 

a folyó mentén, és jönnek a problémák, (géppityu)csőstül. 

 Etaposabb szakasz következik, továbbra is Trákia egykori területén, 

egészen a tengerig, amit már ma testközelből is látni fogsz. 
Geliboluban kompra szállunk. Szánj időt a sorban állásra (mi szombat 
reggel mentünk, akkor kb. fél órát kellett várni). A komp Cardakba vagy 
Lapsekibe visz, mindkettő jó, szóval mindegy melyik járattal kelsz át a 
Dardanellákon, ókori nevén a Helleszpontoszon. Folyamatosan 
közlekedik, a nap 24 órájában. Az a vicc, hogy díjat kell fizetni külön a 
kikötőbe behajtásért: egy bódéban kértek 7,5 lírát. A komp 

személyautóra, utassal együtt 41,5 líra volt. 

 A nevezetes tengerszoros túlpartja már Ázsia. Canakkale 

nyüzsgő, relatíve rendezett kikötőváros, ezer évnyi múlttal. 

Itt is van már faló (Trójai) és egy klassz óratorony. 

 Szállodánk pazar helyen, nekünk vicces névvel (de a nomen 

ezúttal nem omen!), a belváros szívében, közvetlenül a 

kikötő mellett vár. A tetőn működő bárból parádés 

panoráma nyílik a szorosra. 
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3. nap – 2018. május 20., hétfő 

Versenytáv: kb. 350 km 

CANAKKALE – BAYRAMIC – KAZDAZSI/AYAZAMA PINARI NP – ZEYTIMLI (VAGY ALTERNATÍV, 

NEM FÖLDÚT: KUTLUOBA, CALIDAGI, ALTINOLUK) – EDREMIT – GÖCBEYLI – YAYAKENT – 

MANISA 

NAPI CÉL: Giritligil Hoel, Manisa N38 36.873    E27 25.997 

Nap sztárja: Kazdazsi Nemzeti Park 

 Ma se árt felkötni a gatyát: fárasztó, kalandos napra számíthatsz. Vadregényes, helyenként viharok 

tépázta fenyőerdővel, dombokkal indul a nap, majd kiterjedt gyümölcsösök következnek rengeteg 

cseresznye- és meggyfával. 

 Kihagyhatatlan élmény a Kazdazsi 

Nemzeti Parkon és az ott található 

Ayazma Pinari rezervátumon átvezető 

út. Az ősi fenyvesek között 1700 méter 

körüli csúcsok törnek az ég felé, és az 

egész, több, mint 21.000 hektáros 

területet átjárják a mítoszokból, 

legendákból ismert sztorik. Elég az 

hozzá, hogy a Trója ostromában 

kulminált szépségversenyt épp az 

Ayazma területén tartották. 

Pályabejáráskor szombaton jártunk itt, 

14 líra belépőt szedtek. A park bejáratánál piknikező hely, büfé, jobbra rövid séta után szép vízesés 

fogad.  

 Bayramic után Kutluoba felé jó kanyargós, motorosoknak klassz szakasz, ha nem a Nemzeti Parkot 

választod. 

 A hegy után Edremit felé ismét megcsodáljuk a tengert, majd rövidesen elhagyjuk a partot, és újra 

dombok, hegyek között haladunk. Délután a lankás folyóvölgyekben haladósabb lesz a nap.  

 A T322-es feladatnál príma sarki kifőzde (lokanta), igen jó „birkapörkölttel” – már, ha a ramazán 

miatt nem lesz zárva. 

 Manisa nyüzsgő nagyváros Izmirtől kb. 30 km-re. Hangulatos belvárosa megér egy sétát, főképp a 

tágas főtér szélén sorakozó kávézók miatt. Ja, meg azért, mert csak pár lépésre van a szállodánktól 

 A főutca környékén sarkonként eltérő tematikájú „sztrítfúd” vendéglők: korkorec (belsőséggel 

töltött, grillezett bárány), pide, döner, köfte, baklavások, fagyizók, magvakat és aszalt gyümölcsöt 

lédig mérő boltok váltják egymást. 

 Pazar szállásunk egy régi tésztagyár mellett és helyén (a régi 

alapok látszanak az üvegpadló alatt és az étteremben is), a belváros 

szívében lesz. Parkolni a főtér alatti mélygarázsban kell: a hotel 

bejáratától 30 métert továbbhaladva, balra van a lejárat (OTOPARK 

felirat). Szállóvendégeknek nem kell fizetni, de lehet, hogy mondani 

kell a személyzetnek, hogy „hotel” vagy valami hasonló varázsigét. 
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4. nap – 2018. május 21., kedd 

Versenytáv: kb. 270 km 

MANISA – TURGUFLU – GÖCLÜK – KAYMAKCI – BEYDAZS – PAMUKÖREN – NAZILLI – 

BUHARKENT – SARAYKÖY – PAMUKKALE 

NAPI CÉL: Hotel Venus, Pamukkale N37 54.708    E29 07.132 

Nap sztárja: Pamukkale és a forrásvízi ún. travertin mészkőrétegek 

 Az eddigi napokat kicsit meg kellett nyomni, mert mindenképp szerettük volna elhozni a mezőnyt 

mai célunkba, Pamukkaléba. Cserébe ma rövidebb a táv, haladósabb a tempó, hogy mindenképp 

legyen időtök délután megnézni a kötelező, hófehér mészköves hegyoldalt és Hieropolisz 

romvárosának látványosságait: a Domi-

tianus ívet, a sziklamedencét, a 

nekropoliszt, Fülöp apostol templomát és az 

ókori színházat. 

 Manisát elhagyva szőlőültetvényeken, 

kalászosok között autózunk a Gediz-folyó 

völgyében. Sokféle vízimadár él itt, még 

fekete gólyát is láttunk, de ha szerencséd 

van, akár tevével is találkozhatsz. Igaz, 

szigorúan véve az nem vízimadár. 

 A T405-nél lévő gázlón láttunk traktort 

áthajtani, szóval lehet, hogy járható  

 A folyóvölgy után ismét a hegyek felé 

visz az utunk. A kopárabb, cserjés tájat a 

még nem kitermelt fenyőerdő váltja, ahogy egyre magasabbra kapaszkodunk. A Gölcük-tó rendezett 

nyaralóhely a tengerszint felett 1060 méteren. Direkt felüdülés a lepukkant falvak után. 

 Motorosok, figyelem: T412 után, majd a T418-tól nagyszerűnek ígérkező szakaszra számíthattok. 

 A hegyi mezőgazdaság olaj- és fügefákra, s persze állattartásra épül. A Menderes-folyó völgye az 

égei partvidék egyik legtermékenyebb gabona-, gyümölcs- és pamuttermő síksága, amelyet 

madártávlatból is lesz alkalmunk megcsodálni: beiktattunk egy igen remek, kacskaringós-kaptatós 

kört fel a völgyből majd’ 1400 méterre és vissza. 

 Buharkentnél nagyszerű étterem az országút szélén a Bereket Restaurant – kipróbáltuk, ajánlott (ha 

a ramazán miatt nyitva van). 

 Pamukkale a hegyoldalon végig folyó termálvízből kicsapódó szén-dioxid miatti fehér 

mészkőlerakódások színéről kapta a nevét, ami pamutvárat jelent. 

 A nap végén a feladatok ide kötődnek, hagyj rá időt, 

megéri. A travertin mészkőlerakódásokon végig lehet 

sétálni, a kisebb természetes medencékben itt-ott meg 

lehet mártózni. Belépő 50 TL fejenként, csak lírával vagy 

kártyával lehet fizetni. Nyitva 19.30-ig. 

 Mai szállásunkon klassz úszómedence és kerthelyiség 

vár, ha még marad kedved csobbanni. 
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5. nap – 2018. május 22., szerda 

Versenytáv: kb. 240 km 

PAMUKKALE – DENIZLI – BABADAZS – GEYRE (AFRODIZIÁSZ) – YENIPAZAR (AYDIN) – KOCARLI – 

ORTAKLAR – SELCUK – EFES (EPHESUS) – KUSADASZI 

NAPI CÉL: Hotel Panorama Hill, Kusadaszi N37 52.692    E27 16.211 

Nap sztárja: az antikvitás és a vasút 

 Végre egy laza nap! A megszokott menetrendet megbolondítva ma a terep az ókori kultúrának és a 

turisztkodásnak ad helyet. No, meg a map kategóriának. A motorosok is örülhetnek. Azért 

szintkülönbség ma is lesz, a rajt utáni hegymászás során újfent 1400 méterre emelkedünk. 

 A reggeli szókirakós feladathoz minden betűről kelleni fog fotó, anélkül nem jár értük a pont. A 

szemfüles versenyző rájön majd, hogy miért is kérjük ezt külön  

 Denizli igazi mezőváros, agrárközpont, amely a kiváló minőségű pamutról ismert, híressé viszont az 

itteni szőnyegkárpitosok portékái tették. 

 A tájékozódási bemelegítő után Afrodiziászba látogatunk. Az ókorban a város Aphrodité, a szépség 

és szerelem görög istennőjének temploma köré épült. A templom romjain kívül a főbb 

látványosságai a díszkapu, Hadrianus császár fürdője, a buleterion (a városi kormányzat 

tanácsterme), a 7000 férőhelyes amfiteátrum és legfőképp a Kr. u. III. században épült stadion, 

amely 30 üléssorával nemcsak az egyik legnagyobb, hanem legjobb állapotban fennmaradt ilyen 

ókori emlék. Tilos kihagyni! Érdemes keresgélni az ülésekbe vésett neveket (foglalás) és 

játéktáblákat (pl. malom). A jegy fejenként 20 TL, nyitvatartás 8.30-17.30. 

 Testközelből láthatjuk a Menderes-folyó termékeny völgyében a megannyi gyümölcsöst, olajligetet, 

szántóföldet. Nyugat felé haladva útbaejtjük Yenipazart, amely minden jel szerint a pide, azaz a 

„török pizza” egyik központja: a kisváros főterén tucatnyi teraszos pidebüfé kínálja a jellegzetes 

helyi gyorskaját (pláne, ha ramazán okán nincsenek zárva). 

 A nagyszabású és lenyűgöző épségben fennmaradt egykori kikötőváros, Ephesus előtt útba esnek a 

kisebb Magnesia maradványai. Ha kedved, s időd engedi, nézd meg ezt is! Változatos 

épületmaradványai viszonylag kis területen koncentrálódnak, s nem igazán felkapott hely, azaz 

remélhetőleg nincs tömeg.  
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 Ha viszont kicsit másra vágysz, mint a hellén és római 

maradványok, irány Camlik, és az ott működő szabadtéri 

gőzmozdonymúzeum! Több, mint 30 lokomotív és egyéb kocsi 

vár itt, mindre fel lehet mászni. A legöregebb a brit C-N2-es, 

1877-ből. Belépő: 15 TL, zárás: 17 órakor.  

 Selcuk városa mellett is elhaladunk. A síkságból kiemelkedő 

dombja messziről látszik. A dombon a VI. században épült 

bizánci vár és annak 15, jó állapotban fennmaradt tornya hívja 

fel magára a figyelmet. 

 Az Efest eddig ittuk, feszt. Ma felkeressük Ephesust, amelynek mai elnevezése lett e híres helyi sör 

márkaneve. A város alapítását az i.e. első évezredre datálják, de virágzását a római korban élte, 

amikor az Égei-tenger egyik legfontosabb kikötője volt. Ebbéli jelentősége fokozatosan csökkent, 

amint az eliszaposodó folyómeder 

miatt egyre távolabb került a tengeri 

kijárat. Kihagyhatatlan: a könyvtár 

fennmaradt homlokzata, a 

grandiózus, oszlopsorral kísért 

egykori főutcája, az amfiteátrum 

miatt egyaránt. Belépő 60 TL 

fejenként, pénztár nyitva 18.30-ig, 

zárás 19.30. 

 Bibliai vonatkozásai is nyilvánvalóak, 

egyrészt Szt. Pál leveleiből, másrészt 

Szűz Mária vélt utolsó lakhelye is a 

közelében volt. Ephesusnál a parkoló 

mellett továbbhaladva Szűz Mária 

lakóháza pár km. Fejenként 40 TL a belépő, nyitva f8-ig. 

 Estére Kusadasziba érünk, amely Bodrum és Isztambul mellett a harmadik olyan török nagyváros, 

ahol valóban pezseg az éjszakai élet. Neve szerint a madarak városa. A Galamb-szigetre csak 

gyalogszerrel lehet átjutni egy kis hídon, egyenesen egy XIV. századi genovai erődítménybe. 

 Szállásunk ezúttal a Panorama Hill Hotel, és most bizony a nomen valóban omen: nagyszerű 

kilátással a városra, öbölre. A hotelben igénybe veheted a medencét, hammamot (törökfürdő = 

szauna, gőz), és ezúttal svédasztalos vacsora is lesz (19.30-21.30)! 
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6. nap – 2018. május 23., csütörtök 

Versenytáv: kb. 335 km 

KUSADASI – YONCAKÖY – IZMIR – ULUCAK – BERGAMA (PERGAMON) – BURHANIYE – 

EDREMIT – KÜCÜKKUYU 

NAPI CÉL: Palace Hotel Olive Odore, Kücükkuyu N39 32.901    E26 36.872 

Nap sztárja: Pergamon és a lejtők 

 Az Égei-tenger partja mentén indulunk hazafelé, északi irányba. A Menderes-folyó tengeri 

torkolatvidéke kócsagok, gémek százainak menedéke. Izmir felé visszatérünk végre a terepre. Jó kis 

murvás hegyi út, sziklákkal tarkított fenyőerdőben, ráadásul a navigátoroknak is kihívás. 

Tengerszintről 1210 méterre kapaszkodunk fel. 

 Nem messze az F08 után, egyenesen továbbmenve, meredek lejtő: NE MENJ ARRA!!! Helyette 

fordulj vissza. 

 T612 után a hegyi úton lesz egy sorompó (elvileg nyitva, 

pályaíráskor az volt este 7-kor). Az út itt egy cementüzem 

területén visz, de szerintünk civilek számára is nyitott. 

Szóval szerényen, de bátran és uccu neki. 

 Izmir a legnyugatabbra fekvő, egyben az egyik leginkább 

nyugatias hangulatú metropolisz, Törökország harmadik legnépesebb nagyvárosa. Régen 

Szmirnaként ismerték, valószínűleg a környék mirrhafáiból adódik a neve. A róla nevezett öböl 

partját öleli körül a Kr.e. III. évezred óta. Főbb látnivalói: óratorony, ókori 

agora, Szt. Polikárp templom, a Kadife kale (Bársony erőd). 

 Kirándulóknak érdekes kitérő lehet Foca, amely ma hangulatos 

halászfalu. Kr.e. 1000 körül telepedtek itt le, és az egykori Phocaea 

korszakokon át fontos kikötő volt. A hangulatos kis öböl mellett említést 

érdemel a felújított középkori genovai erőd, valamint az ókori amfiteátrum. 

 Kitérő, de jó célpont Cesme is, a tengerparton álló hatalmas, középkori Szt. Péter erőd okán. 

 Az eddigi terepszakaszokhoz képest teljesen más jellegű, köves, sziklás, cserjés tájon autózunk. A 

hegy után etaposabb szakasz jön Bergama felé, majd újra elhagyjuk az aszfaltot.  

 T622 után nagyon figyelj, meredek lejtőn kell lejönni (és az első kereszteződésben balra kell 

fordulni, ne menj tovább a lejtőn)! 

 Pergamon, a hegytetőn létesült ókori fellegvár (akropolisz) újabb kötelező látnivaló, az egyik 

leginkább lenyűgöző látványosság Törökországban. A Kr.e. III. században fontos „egyetemi” város, 

az oktatásról volt híres, később Asia római provincia fővárosa lett. A lélegzetelállító amfiteátrumot 

és a Traianus templom maradványait egyszerűen meg kell nézni. Pénztár 18.45-ig, zárás: 19.00-kor; 

a jegy 35 TL fejenként. 

 Az ódon fellegvár után kevéssel „gömbfenyők” kezdik uralni a tájat, amíg a hegyen át vissza nem 

érünk a tengerpartra. T625 után bakhátas, agyagos úton felkapatunk 

közel 1000 méterre. Esőben, sárban vicces lesz  

Lefelé valamivel jobb azért.  

 A napot etap zárja, mert vár a tengerparti 

szállásunk, árnyas olajfás lugasával, medencével. 
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7. nap – 2018. május 24., péntek 

Versenytáv: közel 400 km 

KÜCÜKKUYU (TR) – BEHRAMKALE (ASSZOSZ) –  EZINE – CANAKKALE (KOMP) ECEABAT – 

GALLIPOLI-FÉLSZIGET – KESAN – IPSALA/KIPOI (TR-GR HATÁR) – FERES - ALEXANDROPOLI (GR) 

NAPI CÉL: Hotel Nefeli, Alexandroupoli N40 51.255    E25 48.465 

Nap sztárja: Trója és a Gallipoli-félsziget 

 Ma véget ér a Török Kaland névadó szakasza, elbúcsúzunk Törökországtól. 
Addig viszont legendás, egyben tragikus történelmi helyszíneket is 
felkeresünk. Ismét kompolunk, és határátkelés is lesz ezen a hosszú napon. A 
táv miatt etapokra is számíthatsz. 

 A napot olajligetben, a tengerparti vadregényes pisztét követve kezdjük, 
majd következik Behram vára és Asszosz. Fekvése miatt az ókoriak Kis-Ázsia legszebb városának 
tartották. No, mi nem a szépségéért választottuk (inkább kedves, mint szép hely), de egy rövid sétát 
megér. Figyelem: szűk az egész, az odavezető út is! Parkoló van a falu utcácskája végén (otopark), de 
manőverezésre készülj. A behrami fellegvár és az ottani antik település romjai fakultatívak. 

 A falucska után, a közvetlenül az új mellett álló XIV. századi oszmán kőhidat viszont érdemes 
meglátogatni: ezen az úton már nem látunk több ilyet. Ugyanitt gázló, kipróbáltuk  

 Innen elég hitvány burkolt, de igen jó minőségű burkolatlan utas szakasz jön, amely sziklás fennsíkon 
vezet át. Mintha csak az égiek gyerekszobája lenne, kőkockáik szanaszét hagyott „legókként” hevernek 
mindenütt. 

 Homérosz Iliászában a Tróját ostromló görög had a Szkamender-folyó torkolatánál vert tábort. A folyót 
ma Karamenderesnek hívják, és naná, hogy nem hagyjuk ki! 

 A Trójaként azonosított romvárosban a máig zajló régészeti ásatások 
látványos várfalakat, és a város több ezer éves történelme során kb. 
évezredenként egymásra rétegződött települések ma már nem sokat mutató 
maradványait tártak fel. Mindenesetre egy „biztonsági” falómásolatot csak 
építettek. A parkoló 10 TL. Jegypénztár 19-ig, zárás 19.30; belépő 35 TL 
fejenként. 

 Canakkaléból Eceabat felé kompolunk. Az út kb. fél óra, a komp 50 TL 
autónként. Az európai kontinensre érve parádés kifőzdék sora fogad –  csak ne 

időzz el nagyon, mert sok van még hátra. (Ja, lehet, hogy ramazánoznak úgyis.) 

 A Gallipoli-félszigeten belekóstolunk kicsit az I. világháborús hadiutakba.  

 A Brit parancsnokság alatti szövetséges (ausztrál, új-zélandi – azaz ANZAC – és brit, francia, indiai) 
haderő itt szállt partra 1915. tavaszán, azzal a céllal, hogy Sztambulig meg se álljon. Az Oszmán főváros 
bevétele után az Osztrák-Magyar Monarchiát akarták megtámadni, ezáltal új frontot nyitva a nyugati 
állóháború mellett. Stratégiai értelemben remek terv volt. Ám a török sereg és élén Musztafa Kemál 
pasa hősies védelme miatt a haditerv meghiúsult. Innen ered tehát a modern Török Köztársaság, itt 
indult Kemál Atatürk, a törökök atyja pályája. A harcokban több százezer katona halt meg, főleg török 
oldalon, de a Szövetségesek is 50.000 körüli veszteséggel számolhattak az 1916. januári visszavonulásig. 

 A T717/6-os pontnál elhagyatott köves-homokos plázs, árnyékkal: fürdőzési lehetőség. 

 A T723 után etap a célig, végig autóúton. Közben még lesz a határ is, Ipsala után. A Yunanistan táblákat 
kell figyelni, mivel törökül így hívják Görögországot. 

 A határt a Meric/Evrosz-folyó (Bulgarisztánban még Maricaként láttuk először) jelöli ki. A hídon a korlát 
színéből látni fogod, hogy mikor értél át Görögországba. Ja, meg a 2x2 posztoló határőrből – vicces ez a 
demonstratív farkasszemezés, hiszen mindkét ország NATO-tagállam. Amúgy: jászász! 

 Alexandroupoli a XIX. század végén jött létre egy jelentéktelen halászfalu helyén. Manapság virágzó 
üdülő- és kikötőváros, esténként benépesül hangulatos tengerparti korzója. 

 A hosszú napot tengeri panorámás, medencés szállóban zárjuk, ahol príma 
étterem és bár is működik. Ismerünk a közelben egy kimagasló konyhájú 
tengerparti haléttermet is, ha netán érdekel  
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8. nap – 2018. május 25., szombat 

Versenytáv: kb. 299 km 

ALEXANDROPOLI – IMEROS – MESI – FANARI – KRISZOUPOLI – KERAMOTI (KOMP) – THASSZOSZ 

VÁROS (LIMENASZ) – POTAMIA – ASZTRIDA – GIOLA – LIMERIA – POTOS – KASTRO – IPSZARION-

CSÚCS – ALIKI – PANAGIE – SZKALA POTAMIA 

CÉL: Hotel Ntinas Filoxenia, Szkala Potamia N40 42.429    E24 45.665 

Nap sztárja: Még senki sem tudja, de a végére kiderül   

 És persze Giola és az Ipszarion-csúcs… Ám addig: az utolsó nap lesz síkvidék és hegy, plusz egy sziget kör. 

 Reggel a trákiai tengerparton autózunk. Hellén és középkori emlékekből 
itt is akad, bár jóval szerényebb léptékben, mint a korábbiakban látottak. 

 Ezután a Kelet-Makedónia és Trákia Nemzeti Park Alföldet idéző útjain, 
valamint madárrezervátumként szolgáló, több folyó torkolata által táplált 
tó- és lápvidékén haladunk. Uniós jelentőségű védett terület a Lagosz-
lagúna, amely a Nesztosz-delta Nemzeti Park része. 

 Hogy komplikált legyen a nap, Thasszosz szigetére Keramotiból hajózunk 
át. Addig is más gázolaja fogy. Több cég 
üzemelteti a kompokat, amelyek kb. 3/4 óránként járnak, az út kb. fél óra. 
Viteldíj: autó 20 €, sofőr + utasok fejenként 4 €. 

 A kör alakú Thasszosz szigetén fellelt bronzkori leletek arra engednek 
következtetni, hogy a sziget egykor szoros kapcsolatban állt a Kikládokkal. A 
Kr.e. VII. században Pároszi telepesek érkeztek. Az idők során előbb arany-, 
később a mai napig művelt márványbányái szavatolták a sziget gazdagságát, 
tengeri kereskedelmi hatalmát. Sűrű fenyvesekkel borított magas hegyei és 
változatos, gyönyörű strandjai mára népszerű nyaralóhellyé tették, de híres 

a thasszoszi olívaolaj is. Thasszosz városban számos ókori rom 
látogatható. 

 A szárazföldi lapály után levezetésképp a szigetet uraló hegyekkel és az 
1204 m magas Ipszarion-csúccsal ismerkedünk. 

 Felkeressük Giolát, a Zöld Szemet is, ami egy gyönyörű, tengerparti 
sziklamedence. Mártózz meg benne, ha van 
kedved! Asztridánál van kitáblázva az országút 
mellett Giola, könnyű megtalálni. Az aszfaltról 
letérve a földúton van a parkoló: privát, a 
látványosságnál üzemelő büféhez tartozik. A kapujánál kapsz egy bilétát, ezt a 
büfénél fogyasztáskor mutasd be a pincérlánynak, aki „leigazolja”, így a 
parkolás „ingyenes”. 

 Kasztro és Theologosz középkori alapítású, hangulatos hegyi falvacskák, 
Aliki pedig a legszebb fekvésű parti város, amelyet két oldalon strandokkal övezett földnyelv köt össze a 
szigettel. Panagie jellegzetes oszmán-kori házaiban remek tavernák várnak. 

 Az Ipszarion-csúcs meghódítása után etap a mai szállásunkra, a népszerű Golden Beachen (a helyi 
Aranypart) nemrég nyílt Ntinas (ejtsd: dinasz) Filoxenia Hotelbe. Wellness részlege is van, ráadásul a 
plázs csak néhány lépésre várja a tengerbe vágyókat. Befutó után szabad program; ajánlott opciók a 
strandolás, a pool bar kipróbálása. Az ünnepélyes eredményhirdetés, gálavacsora és búcsúest mind ezen 
a pazar szálláshelyen lesz. 
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HAZAFELÉ 

Ahogy mondani szoktuk, a verseny akkor ér véget, amikor mindenki biztonságban hazaért. 

Ajánlott útvonal: Szkala Potamiából Thasszosz városba (Limenasznak is nevezik) kell menni, onnan indul 
a komp vissza Keramotiba. Innen irány Thesszaloniki, majd Evzonoi felé fordulva Észak-Macedónia, 
amelyen átkelve Szerbia következik: Nis, Belgrád, Röszke és végül Magyarország. Lényegében autópálya 
végig. Ja, és egy órát nyersz is majd a görög határ után. Persze jó eséllyel el is bukod majd Röszkénél, a 
sorban állva  

Jóféle szálláshely Észak-Macedóniában, Gyevgyelija szélén a Hotel Nar vagy már Szerbiában a Motel 

Predejane a predejanei Nis Petrol kútnál. Utóbbinál amúgy is érdemes megállni, mivel a gumiszerviz 

tőszomszédságában parádés pleszkavica-büfé üzemel. 

 

 

 

 

 

 


