Dag 1:
Flyg till Kappadokien, Kayseri. Transfer från Kayseri Airport till Kappdokien.
Incheckning på Garden inn Cappadocia, i byn çavuşin.
Gemensam middag.
Dag 2:
Total vandring: 5 timmar
White Valley – Uçhisar - Pigeon valley
Vi startar dagen med spektakulär utsikt over “White Valley”, en vandring genom vingårdarna
omgärdade av gigantiska fallos bergsformationer med grottor, sk. “fairy chimneys”. Efter ett besök i
slottet av Uçhisar äter vi lunch i Uçhisar by. Därefter går vi ner i duvdalen ”Pigeon Valley”, som fått sitt
namn efter de duvgrottor som är utkarvade i bergets branta sidor. Varför och när detta gjorde och till
vad får ni lära er under turen.
Gemensam middag.
Dag 3:
Total vandring: 6 timmar
Ihlara town centre - Selime Village - Nargölü Lake
Transfer till byn Ihlara. Efter ett kort te-stopp vandrar vi I ca 3,5 h och på vägen passerar vi tre
sten/grott-kyrkor. Efter lunch vandrar vi vidare längs floden ner till klostret i byn Selime känt för sina
300 trappsteg. På vägen tillbaka kör vi till en vulkankrater sjö och avslutar med ett dopp i Nargölü
Lake.
Gemensam middag.
Dag 4:
Total vandring: 4 timmar inkl stopp
Rock Top Cliff - El-Nazar Church - Hidden Church - Secret valley - Mirror Church – OrtahisarKizilcukur
Dagens vandring utforskar vi de dolda skatterna av Kappadokien. Vi passerar Rock Top Cliff, ner till
El-Nazar-kyrkan, sen vidare till the Hidden Church. Fram till nyligen var det omöjligt att nå denna väl
gömda kyrka, men de nybyggda trapporna ger oss nu möjligheten. Därefter går vi i den gömda dalen
bakom Göreme open air museum.
Beroende på säsong kan vi längs vägen avnjuta färska frukter från träden, valnöt, mullbär, körsbär,
äpple, päron, bitter mandel, vindruvor och plommon.
Efter ett kort stop vandrar vi vidare till Mirror Church, känt för sina symmetriska rum, och ner till den
dolda kryptan, innan en kopp äppel-te i kyrkans trädgård. Härifrån går vi till byn Ortahisar, vandrar
upp till slottet och tar sedan en lunch.
Efter lunchen vandrar vi ca 3 km på asfalt för att nå Kizilcukur-dalen och besöker druvkyrkan och
tillhörande vingård. Vi går ner till Cavusin via långa tunnlar uthackade genom berget, och vandringen
slutar i Cavusin.
Gemensam middag.
Dag 5:
Transfer till Kayseri Airport och hemresa.

