


Palju õnne - olete ületanud puhkuse lävepaku ja leidnud 
end rõõmude ja meelelahutuse oaasilt. Unustage kaugele 
mahajäänud argimured, nüüdsest on tähelepanu all teie 
heaolu ning ladusalt kulgev puhkus.

Puhates välisreisil, hoolikalt valitud hotellis, aitavad teil 
kohaliku elu-oluga tutvuda meie esindajad. Lõdvestuge ja 
kasutage meie pikaajalist  kogemust, muutmaks oma 
puhkus meeldejäävamaks.

Oleme hoolitsenud juba enam kui 10 aastat eestimaalaste 
puhkamisvõimaluste eest. Parim hinnang meie tööle 
on tuhanded kliendid, kes valivad oma reisikorraldajaks 

NOvatOUrsi üha uuesti ja uuesti. Meie reisivalik on suur - 
pakume palju erinevaid puhkepiirkondi Lõuna-Euroopas ja 
aasias.

samuti aitame teil vajadusel ühendada lõõgastumise ja 
vaatamisväärsustega tutvumise. Laia valiku ekskursioone 
leiate meie reisiesindajalt. 

NOvatOUrs on Balti riikide suurim reisikorraldaja. Oleme 
kindlad, et kohtume uuesti meie reisidel. Oleme siin, et 
aidata teil luua elu kaunemaid hetki.

Nüüd on aeg puhata. aeg iseendaga. Nautige seda!

Kallid NOvatOUrsi kliendid! 

www.novatours.ee

teie parim reisikorraldaja NOvatOUrs
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tere tulemast türki! 

Keskmine temperatuur  (°C)

Keskmine kõrgeim  (°C)

Keskmine madalaim temperatuur (°C)

Keskmine õhuniiskus  % 

Keskmine merevee temperatuur  (°C)

Kõrgeim temperatuur  (°C)

Madalaim temperatuur  (°C)

Märts aprill Mai Juuni Juuli august september Oktoober November

14 17 21 25 28 28 26 21 17

18 22 26 31 34 34 31 26 21

9 11 15 19 24 24 20 16 12

65 67 68 62 58 60 58 62 67

18 18 19 24 27 29 27 26 22

28 33 37 44 45 43 42 37 33

-1 3 8 14 17 16 14 10 3
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Kas teadsite, et...? 
  Istanbul on ainus linn maailmas, mis asetseb kahel 

kontinendil – Euroopas ja Aasias. Oma tuhandete aastate 
pikkuse ajaloo jooksul on see olnud kolme suure impeeriumi – 
Rooma, Bütsantsi ja Osmanite – pealinnaks. 

   Vanim teadaolev inimasustus maailmas asub Türgis, 
Catalhöyükis ning asutati 6500 E. Kr. Maailma vanim 
maastikumaal leiti Catalhöyükis asuvast majast ning sellel 
kujutatakse Hasandagi vulkaanipurset. 

   Türklased olid need, kes tõid Euroopasse kohvi.

 

Keskmised temperatuurid 

Ametlik nimetus: türgi vabariik (türkiye Cumhuriyeti) 

Rajaja: Mustafa Kemal atatÜrK (1881-1938 a.) 

Pealinn: aNKara 

Rahvaarv: 75 627 384 (31.12.2012) neist mehi 51.1% , naisi 48.9% 
Riigikeel: türgi (kasutatakse ladina tähestikku) 

Rahaühik: türgi liir (tL) 

Pikkus- ja kaaluühikud: Meetrid ja kilogrammid 

Lipp: valge poolkuu, täht punasel taustal

türgit ümbritseb kolmelt poolt meri – Põhjast Must meri, Lõunast vahe-
meri ja Läänest Egeuse meri. Loodes asub maa jaoks ka oluline sisemeri, 
Marmara meri, mis on ühendatud Dardanellide ja Bosporuse väinade 
kaudu. türgis on 80 provintsi ja 7 geograafilist regiooni. 

Asukoht 
vahemere idaosa. asub kahes maailmajaos: Euroopas ja aasias. Euroopa-
poolset osa nimetatakse traakiaks ning aasia-osa anatooliaks või väike-
aasiaks.

Pindala
814 578 km2, sellest 3% Euroopas ning  97% aasias 

Religioon
99% rahvastikust on moslemid. türgi on ilmalik riik, kus on lubatud ka 
teised religioonid. 

Türgi ajavööndid
türgi on ida-Euroopa ajavööndis, Londonist ja Greenwichi meridiaanist 
(GMt/UtC) kaks tundi ning saksamaast ja tšehhi vabariigist üks tund 
ees.
türgis keeratakse kell märtsi viimasel pühapäeval kell 1 öösel tund aega 
ette ja oktoobri viimasel pühapäeval kell 2 öösel tund aega taha.

Mustafa Kemal Atatürk  (1881 – 1938)
Mustafa Kemal atatürk, türgi vabariigi rajaja ja 
riigi esimene president. suurtest riigijuhtidest 
on ajaloo vältel vähesed saavutanud lühikese 
ajaperioodi jooksul nii palju kui seda tegi ata-
türk. 
aastal 1915 sai temast Dardanellidel sõjakange-
lane ning seejärel aastaks 1919 türgi iseseisvus-
sõja karismaatiline juht. 1920. aastate alguses 
levis temast maailmas kuuldus kui võidukast 
väejuhist, kes sissetungijad mängleva kerguse-
ga purustas. Mitmete ebatõenäoliste võitude tagajärjel viis ta oma riigi 
täieliku iseseisvuseni. ta tegi lõpu Osmanite impeeriumile, kelle ainuva-
litsus oli kestnud selleks ajaks juba üle kuue sajandi ning rajas 1923. aas-
tal türgi vabariigi, valitsusega, mis esindas rahvast ja tema tahet.

Rahaühik 
türgi rahaühik on türgi liir (Türk Lirası, TL või TRL). 2009. aastal lasti ringlu-
sesse uued rahatähed. rahatähed on väärtustes 5, 10, 20, 50, 100 ja 200 
liiri (trY). Üks liir vastab 100 kurusele, mille väärtused on 1, 5, 10, 25 ja 50 
kurust (Kr) ja üheliirine esineb mündi kujul (tL1). veenduge, et te ei saaks 
vahetusrahana enne 2005 aastat ringlusesse lastud türgi liire. tunnete 
need ära paljude nullide järgi paberrahal. aegunud liirid pole enam sea-
duslikud maksevahendid.

Islami pühad Türgis
islam esineb türgis mõõdukal kujul ning on kohandatud tänapäeva 
ühiskonna normidega. Paljud türklased hindavad islami moraalseid- ja 
vaimseid aluseid ning see on nende jaoks õige ja eetiline elustiil.
islami pühad on arvestatud hidžra lunaarkalendri järgi, mis on 10 päeva 
lühem kui üldtuntud Gregoriuse kalender. 
Kaks kõige tähtsamat islami püha on kurban bairam ja ramadan. Need 
võivad mõjutada teie reisiplaane ning siin peaksite pühade kuupäeva-
dest teadlik olema. 
Kurban Bairam on aasta kõige tähtsam usupüha. see hõlmab endas 4-
päevast riiklikku püha. 
ramadan bairam on kolmepäevane püha, mis jääb ramadani lõppu. 
Püha kuu ramadan on aeg paastumiseks ja palvetamiseks. Ka see püha 
võib teie reisiplaane mõjutada. 

Kliima
antalya provintsis on tüüpiline vahemere kliima – kuumad suved ja 
soojad ning vihmased talved. Piirkonnas on ilm päikeseline ligi 10 kuul 
aastast. suviti on keskmine temperatuur päevasel ajal 32-36 kraadi vahel. 
Jaanuaris jääb päevane keskmine temperatuur 14-18 kraadi vahele. Lund 
leidub siinses piirkonnas vaid mägedes, mis põhja poolt antalyat ümb-
ritsevad. vaid väga harvadel juhtudel langeb temperatuur alla 0 kraadi. 



rEGiOON

Antalya 
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antalya muistne nimetus – attaleia – pärineb Per-
gamoni kuninga attalos ii Philadelphose nimest, 
kes linna umbes 150 E. Kr. Pamphylia rannikule rajas. 
antalya ja selle ümbruskonna esimesed asustused 
pärinevad inimkonna ajaloo algusest, mida tõesta-
vad kiviaegsed leiud Karaini ja Beldibi koobastest 
ja varajased leiud pronksiajast semahoyukist. täna-
päeval on need osa türgi kuldsest rannikust – mida 
iseloomustab päikesepaiste, imepärane rannajoon 
ja huvitav ajalugu. 
133. aastal E. Kr, läks antalya koos teiste Pergamoni 
valdustega väike-aasias rooma alla. antalya (piib-
lis nime all attalia) oli ka paik, kust Püha Paulus 
koos Barnabasega oma esimesele misjonireisile suundus: “Nad jõudsid läbi 
Pisidia Pamphyliasse. Kuulutasid Perges püha sõna ja suundusid sealt attaliasse, kust sõitsid antiookiasse...”. aastal 130 
külastas oma rännakute käigus linna adrian ning tema auks ehitati siia ka monumentaalne kaar. Bütsantsi ajastul oli an-
talya ka peapiiskopkond. Kui seldzukid linna vallutasid, jäi antalya jätkuvalt tähtsaks äri- ja sõjasadamaks. 
Kuna tänapäeva antalya on ehitatud kunagise linna iidsetele varemetele, on linna vanast osast vähe alles jäänud. iid-
setest kindlustest, mis linna kunagi ääristasid on alles veel vaid Hidirliki torn. Nn. “Lõhutud” minarett ja Yivli minarett 
pärinevad Kesik aladdin Keykubad i (1219-1236) valitsemisajast. Esimene asub 2. sajandist pärit templi asukohas ning 
viimasest on praeguseks saanud tänapäevase antalya sümbol. veel üheks tähtsaks arhitektuuriliseks sümboliks antalyas 
on Karatay medres, mis ehitati samuti eelpoolmainitud sultani valitsemisajal. vana loss, millelt avaneb vaade üle iidse 
sadama ja selle ümbruses olevate vanade majade ning antalya muuseum on soovitatavad kõigile, kes selle regiooni 
kunstist ja ajaloost huvitatud on. 
antalyast võib minna ühepäevastele eksursioonidele Lüükia, Pisidia ja Pamphylia paikkondadesse. Näiteks avaneb teil 
võimalus külastada läheduses asuvaid termessost, Perget, aspendost ja samuti ka side linna. Ühtlasi jäävad piirkonda 
ka selge ja syllion, mida tahtmise korral külastada võite. Need on aga vaid mõned soovitused ja näited. Kemeri suunas 
asub Phaselis – kaunis arheoloogiline ala, kus võite imetleda iidseid varemeid, mis asetsevad mereäärse männiku lä-
histel. Kaugele ei jää ka looduslikult kaunid paigad Dudeni, Kursunlu ja Manavgati kosed, mis kuumal päeval jahutavat 
vaatepilti pakuvad.

Side 
side, mis asub poolsaarel ning mida ümbritsevad 
kahelt poolt kuldsed rannad, on puhkusekuurort, 
mis ühendab endas nii vana kui uut. Linna keskuses 
asub 2. sajandist pärit teater, millelt avaneb kaunis 
vaade merele. turism muutus sides eriti populaa-
rseks 1980. aastatel. Parim aeg linna külastamiseks 
on aprilli lõpp, mai, juuni algus ja oktoober. 



Alanya
Kemer

Side

Belek
AntAlYA lara

Vahemeri 
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Alanya 
alanya, mis jääb antalyast 120 km kaugusele idasse oli juba 800 
aastat tagasi seldzukkide üks meelepärasemaid mereäärseid puh-
kepaiku. tänapäeval on see jätkuvalt populaarne ka euroopa turisti-
de seas, keda kohapeal majutavad sajad hotellid ja villad. 
seldzukkidele meeldis alanya leebe kliima, hea sadam ja lähedus 
nende pealinnale, Konyale. 
tänapäeval meelitab külalisi enim pikk liivarand, soe merevesi ja linna põnev ajalugu.
viimase kümnendi jooksul on alanya palju arenenud ning praeguseks on rahvaarv tõusnud juba 250 000-ni, mis suve-
hooajal kahekordistub. 
siiski jääb aga alanya krooniks pikk rannajoon, mida kattev liiv ulatub kilomeetreid nii lääne kui ida suunas. 

Kemer 
väike mereäärne linn metsaorgudes, mida ääristavad tauruse 
mäed ning mis asub antalya kuurorti läheduses. Kemeri uhkuseks 
on kaunis sadam rannani ulatuva promenaadiga ning kaunilt ku-
jundatud hotellid. Beldibi ja tekirova vahelisel alal võib kohata pea-
aegu inimtühje randu ja erineva suurusega lahesoppe.  seetõttu 
sobibki Kemer just neile, kes unistavad segamatust puhkusest. 
Põhilisteks kohalikeks vaatamisväärsusteks on ayisigi, Cirali, Chime-
ra, Yoruk Park, Ulupinar, Beldibi inn, adrasan, Olympos, Phaselis. 
veel 30 aastat tagasi oli siin vahemereäärne küla, kus varjusid apel-
sinisaludesse majad.
tursimi arenedes hakkas linn kiiresti muutuma, hooneid ehitati ar-
vukalt juurde. 



EKsKUrsiOONiD
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DEMRE, MYRA,  KEKOVA  

see on üks populaarseim meie poolt pakutavatest ekskursioonidest ja kestab terve päe-
va. Ekskursioon võimaldab näha nii osa iidsest ajaloost kui lõõgastuda jahilsõidul. aastate 
vältel on osad iidsetest hoonetest täielikult vee alla vajunud. Jahisõidul avaneb võimalus 
vaadata Lüükia nekropoli, hauakambreid ja teisi varemeid.
Myra, mis asub Demre linna alal, oli üks kuuest kõige tähtsamast Lüükia linnast. algselt 
rannikuäärsest linnast on praeguseks tänu jõest settinud mudale rannajoonest kilomeet-
rite kaugusel eraldiasetsev linn. Myra linn hüljati peale araablaste sissetunge 9. sajandil.
Simena (KEKOVA) on regiooni üks kauneimaid paiku. Merd mööda lähenedes püüavad 
esimesena pilku Lüükia ajast pärit sarkofaagid
Demre on linn, kus pärinevad esimesed andmed santa Clausist. tegu oli püha Nikolause-
ga, kellest hiljem kujunes jõuluvana sümbol. Demres asuvasse 11. sajandist pärit kirikusse 

on ta pärimuse järgi ka maetud. 
Çayagzi, mis asub 5 km Demrest läänes, kandis rooma ajal nime andriake ning sealgi võite märgata nii varemeid, ilusat randa ja sadamat.

Ekskursioon väljub: side, Kemer, Belek, Lara

PAMUKKALE JA HIERAPOLIS 

Pamukkale ehk “puuvillast loss” on sädelev valge kaskaad, mis on tekkinud tänu lubjakivirikas-
tele Kuumaveeallikatele. samuti võib lähedal imetleda stalaktiite ja salapäraseid koopakäike. 
allikaveel arvatakse olevat tervendav toime, mis ravib astmat, reumat ja dermatiiti. Lisaks ter-
visevee imetlemisele ärge unustage külastada ka iidset Hierapolist, kus paiknevad nii teater, 
nekropol, kümblusmajad kui agoraa. tagasitee antalyasse viib läbi tauruse mägede. 
Pamukkale on tuntud mineraalvannide tõttu ning seda just tänu looduslikele ressurssidele: 
kaltsiumirikkad ja tulised veed moodustavad jahtudes valgeid lubjakivist basseine. 
rooma termide poolest tuntud Hierapolise iidses linnas avaneb võimalus külastada amfi-
teatrit, suuremõõtmelist nekropoli, sammastega kaunistatud tänavaid, saunu ja teisi iidseid 
objekte.

Ekskursioon väljub:  alanya, side, Belek, Lara, Kemer

KÄRESTIKUSÕITi

Elamusterohke ekskursioon antalya mägismaale, kus saate vahutavatel vetel 
parvetada. Kogu päeva kestev ekskursioon algab hommikul retkega kanjonisse. 
valikus on erineva suurusega kanuud ja parved, mis mahutavad 6-12 inimest. 
Ekskursioon on jaotatud kolmeks. toimuvad ujumispeatused ja pakutakse ka 
buffet-lõunat.  

Ekskursioon väljub:  alanya, side, Belek, Lara, Kemer

TÜRGI SAUN (Hamam) 

soovitame teil Hamam sauna külastada reisi alguses, et saaksite väsimuse 
maha pesta ja valmistuda lõõgastavaks puhkuseks. türgi sauna külastamine 
on unustamatu kogemus, mis värskendab keha ja rahustab meelt. Külastuse 
ajal hoolitseb teie eest hamami personal – tellak, kelle hooleks on nii teie pe-
semine kui türgi saunale omane ergutav nahakoorimine. seejärel ootab teid 
külm jook ja massaaž. 

Ekskursioon väljub:  alanya, side, Belek, Lara, Kemer



NB! Ekskursioonide programmid võivad muutuda, täpsem info Novatoursi reisiesindajalt. 

Kohalikud reisifirmad ja kaebused
Paljudes ekskursioonides on arvestatud ka nn. ostlemis-osa, kus peatutakse mitmes kaupluses ja teil on võimalik meelepärast kaupa valida. 
Siiski on mõned kohalikud reisifirmad seadnud tingimuseks, et ostlemine toimuks alati pärast ekskursiooni. Kuidas võite aga kindel olla, et 
kohalik reisifirma turiste ei peta? Reisifirmasid on türgis ligi 4500. Kõik nad on teadlikud, et parim viis ennast müüa on pakkuda head teenust 
ja soodsat hinda. Sellele vaatamata peaksite te veenduma, et teile teenust pakkuv firma oleks seaduslik ning registreeritud. Kõige kindlam 
on uurida ekskursioonivõimalusi novatoursi reisiesindajalt. Seaduse järgi peavad kõik türgi reisifirmad olema tÜRSAB-i (türgi Reisifirmade 
liit) liikmed. Kui siiski otsustate võtta ekskursiooni „tänavalt“ ja  te ei ole saadud teenusega rahul, võite saata kaebuse Reisifirmade liitu või 
türgi Kultuuri- ja turismiministeeriumisse. Kui tegu ei ole kriminaalkuriteo või mõne muu tõsise ohuga teie heaolule, ei saa kohalik konsulaat 
teid kaebuste osas aidata.
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KONYA JA KAPADOOKIA

Põnev kahepäevane ekskursioon anatoolia sisemaale. tuuri käigus avaneb võimalus imetleda anatoolia 
iidseid linnu ja seldzukkide ehitisi. Esimesel päeval viib ekskursioon teid Konyasse, kus külastatakse Mev-
lana muuseumi ja mausoleumi. teisel päeval külastatakse Kapadookia lähedal asuvat Kaymakli maa-alust 
linna, Göreme vabaõhumuuseumi, avanose linna ja Ürgüpi korstnaid. tagasiteel antalyasse külastatakse 
aksaray karavanseraid. teel antalyasse sõidetakse üle tauruse mägede, kust avaneb vaade anatoolia kü-
ladele.  
Kapadookia kõrgeimaks kohaks on Uçhisari kaljukindlus, mis on nähtav ka avanosest ja Ürgüpist. turiste on 
sinna alati meelitanud harvanähtav vaade kalju tipust. 
Göreme orus asuvad kaunid koopakirikud. Õigeusu mungad (aastatel 1000-1200) on voolinud need välja 

pehmest vulkaanilisest kivimist ning kaunistanud Bütsantsi freskodega. 
Maa-alused linnad on loodud Hetiitide ajal ning sajandite jooksul on neid laiendatud. 

Ekskursioon väljub:  alanya, side, Belek, Lara, Kemer

DŽIIBISAFARI

Põnev ja seiklusterohke sõit džiipidega üle tauruse mägede. teel jagatakse ka põnevat infot 
mägede kohta ning külastatakse nomaadiküla. Peale maaliliste orgude läbimist ühine lõuna-
söök, mida pakutakse väikeses külarestoranis. tauruse mäed asuvad türgi lõunaosas ning siit 
saavad alguse ka Eufrati ja tigrise jõed. Paljud mäetipud on kuni 2000-2700 m kõrgused.

Ekskursioon väljub:  alanya, side, Belek, Lara, Kemer

TAHTALI JA ULUPINAR 

tahtali köistee ühendab mere mägedega. tahtali mägi, mis on 2365 m kõrgusel 
merepinnast asub kiiresti arenevas turismipiirkonnas ning selle külastamine pa-
kub uusi ja huvitavaid väljakutseid. 4350 m pikkune köistee on Euroopa kõige 
pikem omataoliste hulgas ning maailmas pikkuselt teine. retk tippu kestab um-
bes 10 minutit. alguspunkti jõudes läbite kauni männimetsa ning teile avanevad  
maalilised vaated. Ekskursiooni sees on ka lõunasöök Ulupinaris, mis pakub sa-
muti kauneid vaateid ja elamusi. 

Ekskursioon väljub:  alanya, side, Belek, Lara, Kemer

ROHELINE KANJON

Põnev ja lõõgastav matk looduses. teil avaneb võimalus seilata ühel kaunimal järvel ning imetle-
da kanjonivaateid. Ekskursiooni alguses sõidetakse Manavgati kose ja kanjoni juurde. terve päev 
kestva merereisi käigus avaneb võimalus nii ujumispeatusteks kui kalastamiseks. Järveäärses 
restoranis serveeritakse lõunat ja kohalikke jooke. Ekskursiooni lõpus viib transfeer teid tagasi 
hotellidesse. 

Ekskursioon väljub: alanya, side, Belek
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Eesti

Kuidas läheb ?                

Hästi, tänan         

tere hommikust                   

Head päeva       

tere õhtust              

Head ööd

Mis kell on? 

väga                    

Hea

Halb

väga hea                  

Mis see on?              

Kui palju?     

väga kallis

tahaksin        

terviseks  

vesi 

Õlu

vein              

tee

Kohv            

suhkur                       

Leib                     

sool      

Piim                  

Kuum         

Külm

võti

türgi

Nasılsınız ?   

İyiyim teşekkür Ederim

Günaydın  

İyi Günler 

İyi akşamlar  

İyi Geceler

saat Kaç ? 

Çok   

İyi

Kötü

Çok İyi   

Bu Ne ?    

Ne Kadar ?  

Çok Pahalı

İstiyorum 

Şerefe 

su 

Bira

Şarap  

Çay

Kahve  

Şeker  

Ekmek  

tuz 

süt  

sıcak   

soğuk   

anahtar 

antiikesemeid võite leida kogu riigist – tegu on ju väga vana 
paigaga – parimad antikvariaadid asuvad aga kahtlemata istanbulis 
ja antalyas. samas pidage meeles, et keelatud on osta, müüa, 
omada või eksportida antiikesemeid (näiteks vaipu, münte, ikoone, 
kivitahvleid, keraamikat, kujusid ja skulptuure, metallesemeid jne), 
mis on vanemad kui sada aastat. vastasel juhul on 
trahvid rängad ning tõsistemad juhtumid võivad 
kaasa tuua ka vanglakaristuse. varastatud 
antiikesemete must äri on ohtlik, veenduge, 
et te end sellega kasvõi kogemata ei seoks. 
imetlege türgi antiiki vaid 
muuseumites.
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Kas teadsite, et...? 
  Esimesed mündid maailmas vermiti praeguse Türgi 

territooriumil Lüükia muistse kuningriigi pealinnas, Sardises, 7. 
Sajandi (E. Kr.) lõpus. 

  Sõna “türkiis” pärineb sõnast “türgi” ja seda kasutati 
iseloomustamaks Türgi lõunarannikul asuva Vahemere imelist värvust. 

   Türklased tutvustasid eurooplastele esimesena tulpe, misjärel 
vaimustusid nendest lilledest nii inglased kui hollandlased. Tulbisibulad, 
mida 15.sajandi alguses Istanbulist Viini viidi olid niivõrd populaarsed, et 
aastal 1634 käibis Hollandis väljend “tulbimaania”. Nagu ka tänapäeval, 
investeerisid juba siis inimesed tulbikasvatusse. Türgis nimetati seda 
elegantset ja lõbusat perioodi “Tulpide ajastuks”. 

 



HEa tEaDa!

TÜRGI TOIT, SÖÖK JA JOOGID
türgi toidud pakuvad rikkalikku maitseelamust, need pole eriti vürtsikad ning 
roogades kasutatakse ohtralt juurvilju (mis teeb kõikidel taimetoitlastel tuju 
heaks).  Olgugi, et põhiliselt on toidulaual lamba- ja talleliha, ei puudu türgi 
köögist ka loomaliha ja kanaliha (sealiha ei sööda) ning erinevat sorti merean-
nid. 
Enamasti valmistatakse toitu ahjus küpsetades ja grillides, mille läbi valmis-
tatakse ka kuulsaid türgi kebabe, seal hulgas ka rahvusrooga döner kebabi ja 
köftet. Leiba küpsetatakse hommiku- ja lõunasöögi jaoks ning hilislõunaseks 
eineks igal hommikul värskelt ning valikus on nii tavaline juuretisest valmista-
tud leib, lapikud pide-leivad kui ka paberõhukesed lavašid. 
suupistete, kõrvalroogade ja tänavapealt ostetud toitude valikus on nii göz-
leme, (värskeltküpsetatud leib täidisega) mis on omamoodi türgi crêpe kui ka 
börek – pirukas, mis on täidetud juustu ja juurviljade või lihaga.
türgi maiustuse – lokumi – taust ulatub juba 18. sajandi algusesse. tänapäeval 
valmistatakse ja müüakse lokumit tuhandetes kohalikes poodides ning seda 
nauditakse kas türgi tee või kohviga või eraldiseisva maiusena. samuti toode-
takse türgis ülimaitsvat ja hõrgult maitsestatud meesorte. 
türgi on tuntud ka oma maitsvate puuviljade ning tänu sellele ka mahlade 
tõttu. Üheks põhiliseks joogiks on ka ayran (veega segatud jogurt, mis mait-
seb nagu hapupiim), sobides ideaalselt lambalihast kebabiga.
värske allikavesi on saadaval igal pool. soovitame teil juua vaid pudelivett. 
Kraanivesi on küll mõnel pool joogikõlbulik, kuid alati selles kindel olla ei saa.
islam keelab alkoholi tarbimise, kuid paljude türklaste elustiil sarnaneb eu-
rooplaste omaga ning toidukordadel tarbitakse ka alkohoolseid jooke – õlut, 
veini ja rakit (aniisiga maitsetsatud ja veega lahjendatud viinamarjabrändit). 
samuti tarbitakse džinni, viina, viskit ja likööre. 

Türgi tee: kuum, lõhnav, jõudu andev jook on saadaval igal ajal ja kõikjal türgis.
türgi kohv on omandanud kuulsama maine, kuid rahvusjoogiks on türklastel 
siiski tee. seda saadakse teeistandustest, mis laiuvad järskudel mäekallakutel 
Musta mere rannikul. 
traditsiooniliselt pannakse tee tõmbama samovari-stiilis, väike kann kange 
keeva veega anuma peal. Meelepärane kogus teed valatakse tulbi-kujulisse 
tassi ning kuuma veega saadakse sobiv kangus. türklased lisavad ka suhkru-
kuubikuid (mitte kunagi aga piima ega sidrunit, kuid küsimise peale tuuakse 
lauale ka need).
Rakı on selge brändi, mida valmistatakse viinamarjadest ja rosinatest ning 
maitsestatakse aroomika aniisiga. Enamasti on jook üpriski kange (kuni 40-
50 kraadi), mistõttu lahjendatakse seda veega ning rüübatakse suupistete või 
söögi kõrvale. Jook sarnaneb kreeklaste ouzo ja prantslaste pastis’ga.
Kui rakit segada jää ja/või veega muutub jook valkjaks. selle värvus ja kangus 
on joogile rahvakeeles andnud nime “lõvi piim”.
Head veini on türgis toodetud juba aastatuhande jagu ning see traditsioon 
jätkub. Paljudes anatoolia regioonides on veini tootmiseks sobiv kliima. sinna 
kuuluvad Marmara ja Egeus, Elazigi idaosa, Diyarbakiri kaguosa ja vulkaanilise 
pinnasega alad (näiteks Kapadookia). veini kõrges hinnas on oma osa ka kõr-
getel maksudel. 
Olgugi, et türgi rahvusjoogiks on raki, on seal alati saadaval ka maitsvat õlut. 
Neist parim ja ka kõige paremini müüv (80% turuosaga) on Efes Pilsen, mida 
pruulitakse izmiris. 

www.novatours.ee

Hotelli sisse- ja väljaregistreerimine 
Hotelli sisseregistreerimise aeg märgib aja, millest arve jooksma hakkab ning 
mil saate ligipääsu oma tuppa. sisseregistreerudes saate oma toavõtme ning 
mõnedes hotellides peate jätma ka valvelauda oma krediitkaardiandmed 
(potentsiaalseteks lisakulutusteks). tavaliselt on sisseregistreerimise aeg va-
hemikus kl. 14-18. Kui jõuate varem kohale ning teie tuba pole veel valmis, 
võite kohvrid hotelli jätta ning külastada kas basseini või restorani. väljare-
gistreerimise aeg märgib hiliseima aja, milleni võite hotellitoas viibida ning 
võimaldab hotellitöötajatel toa uute külastajate jaoks ära koristada. tavaliselt 
on väljaregistreerimise aeg hiljemalt kl. 12 päeval. vastavalt kokkuleppele 
hotelliga võite tuppa ka kauemaks jääda, kuid tihti tuleb selle eest juurde 
maksta.

Nõuandeid 
Jootraha arvestatakse harilikult arve summa hulka. Kui jootraha arvel näida-
tud ei ole, jäetakse ettekandjatele,  hotelliteenindajatele ja bussijuhile  kom-
be kohaselt 10 % arve summast (olenevalt teeninduse kvaliteedist).

Ohutus 
türgi on sõbralik ja turvaline riik. Olgugi, et võite end tunda türgis turvaliselt, 
on ka seal viimasel ajal suurlinnades suurenenud tänavakuritegevus. rahva-
rohketes kohtades nagu bussid, trammid, metroo ja turud ,tuleb oma käe- ja 
rahakotil, kaameral, ehetel ja muudel väärisasjadel igaks juhuks silm alati peal 
hoida. 
rahvarohketes kohtades hoidke kott kogu aeg nähtavas kohas. Kotivaraste 
näol võib tihti tegu olla poisikestega, kes teist mööda joostes seda haarata 
püüavad.

Sularahaautomaadid 
sularahaautomaate märkate nii linnades, lennujaamades, linnakeskustes ja 
isegi paljudes hotellides.
teie arvelt võetakse maha sama summa, mille türgi pangaautomaadist välja 
võtate (lisandub mõningane teenustasu). teatud pangaautomaadid väljasta-
vad nii türgi liire, eurosid, kui ka Usa dollareid.

Tervisekindlustus ja esmaabi
Kui teil on juba kehtiv tervisekindlustus, võib see kehtida ka välisriikides. 
veenduge millistel tingimustel see kehtib türgis. reisijakindlustus (Pai) 
kehtib ka tervisekindlustusena. sellega saate õnnetusjuhtumi korral tasuda 
arsti- ja haiglaarveid. reisijakindlustusega on ränkade õnnetuste (jäseme-
te, silmade, kõrvade, sõrmedega seotud traumad) puhul võimalik saada ka 
kompensatsiooni.

Kõikides puhkuselinnades on arstikeskused, kus vajaduse korral meditsiinilist 
abi saate. Pidage meeles, et kõik arstiteenused on türgis tasulised. Kui teil on 
kehtiv reisikindlustus võite pöörduda erahaiglasse, kes on teie kindlustuse-
pakkuja koostööpartneriks. Kui kohalik haigla ei aktsepteeri teie kindlustust, 
peate ravi eest maksma täishinna. Hoidke alles haiglast saadud arve, mille 
põhjal teie kindlustusfirma hiljem summa kompenseerib. Kohapealsed arstid 
viibivad kõikides 5-tärni hotellides ja puhkusekülades. Hädaabi korral võtke 
ühendust reisifirma hädaabinumbril või hotelli valvelauaga. 

Apteek 
apteegi türgikeelne nimetus on ECZaNE ning neid võite leida puhkusekuu-
rortite- ja linnade keskustest. apteegid on avatud 09:00 – 19:00. Öisel ajal ja 
nädalavahetustel teenindavad teid valveapteegid.

Elekter 
türgis on kasutusel 220 voldine, 50 Hz elektrivool. Pistikud on Euroopalikult 
ümmargused ning sobinduvad maandatud seinakontaktidesse. Mitmeid 
laadijatega elektriseadmeid (nagu sülearvutid ja digikaamerad) võib ühen-
dada kas 110-120 voldise või 220-240 voldise pingega seinakontaktidesse 
ning need kohanduvad vastava pingega automaatselt. tutvuge laadija või 
adapteri tehnilise informatsiooniga. 

Tualettruumid 
tualettruumidele on tavaliselt märgitud kas “WC,” või “00” , sõnad Bay ( Me-
hed) ja Bayan (Naised), vastavad piktogrammid või joonistused (näteks piip 
meeste- ja lehvik naiste tualetiuksel).
Enamik tualettruume, kuhu türgis olles sattute sisaldavad Lääne stiilis tuale-
tipotte. Ühiskondlikult kasutatavates tualettides tuleb tihti selle kasutamise 
eest maksta (umbes 1 liir). 

Takso
Enamik taksodest on väiksemat tüüpi kollased autod. Kokku mahub taksosse 
üldjuhul neli inimest (pluss juht), kuigi enamik taksojuhtidest eelistab sõiduta-
da kolme. taksosõidu hind on sama nii öösel kui päeval. Kui teie juht ei käivita 
taksomeetrit või üritab kohe sõidu alguses hinna suhtes kaubelda, paluge tal 
viisakalt taksomeeter tööle panna. Enamik autosid omavad digitaalset takso-
meetrit, mida taksojuht on seaduse järgi kohustatud kasutama.  türklased ei 
jäta küll taksojuhile jootraha, kuid ümmardavad sõidu eest makstava summa.
välismaalaselt võib taksojuht küll jootraha eeldada, kuid kui taksojuht teiega 
just erakordselt abivalmis polnud, siis pole jootraha vaja jätta. 



MiDa Osta tÜrGis?   

www.novatours.ee

Riideesemed
türgi toodab suures koguses villa ja puuvilla ning sellest 
valmistatud riideesemeid. Küll aga võib varieeruda rõivaste 
kvaliteet. võite müügil märgata ka palju võltsitud toodan-
gut, millel tuntud firmade nimed ja logod. Need tooted 
võivad küll kuulsa kaubamärgi sümboleid kanda, kuid pole 
vastava firma poolt toodetud. võltsitud kaupade tootmine 
ja müümine türgis on ebaseaduslik. 
võltsitud tooted võivad olla erineva kvaliteediga ja kui ka 
türgi seadused kõige karmimad pole, võib teil selliste too-
detega kodumaale naastes probleeme tekkida. 

Vask ja messing
vasest ja messingist kausid, taldrikud, tassid, kandikud, 
potid ja söögiriistad olid Osmanite ajal majapidamistes ta-
vapärased. seetõttu võitegi neid tihti märgata basaaridel, 
turgudel ja antikvariaatides. Nõud on ilusa ja kirka välimu-
sega ning soodsa hinnaga, kuid vältida tasuks roogade 
serveerimist vasknõudes, kuna vask, kokkupuutes mõne 
toiduga, võib olla mürgine.

Keraamika
türgi on tuntud värvitud 
kiviplaatide poolest juba 
alates 16. sajandist kui 
izniki linnas põletusahju-
sid kasutades neid toot-
ma hakati. izniki plaadid 
on nüüdseks saanud an-
tiikesemeteks ning nen-
de eksport on keelatud. siiski toodavad veel tänapäevalgi 
Kütahya pottsepad traditsioonilisel viisil kauneid taldrikuid, 
kausse, tasse, plaate ja muid esemeid.

Ehted
türgist võite endale osta suuri ja uhkeid kaelakeesid, prosse, 
klambreid, vöösid ja teisi esemeid, nende hulgas ka tänapäe-
vasemaid ehteid.Parima valiku leiate antalya ostukeskustest 
ja turgudelt,  aga ka teistes linndes on valik huvitav. Kuld-
ja hõbeehteid ostes veenduge, et sellel oleks tootjapoolne 
markeering tõestamaks, et tegu on eheda kaubaga. 

Nahkriided
türgis on saadaval suures valikus nii nahk- kui seemisriideid. 
Parimaks nahkrõivaste ostukohaks on istanbul, kuid ka teis-
tes linnades ning antalyas on müügil pehmed nahk- ja 
seemisjakid, joped, seelikud, kleidid, vestid, mütsid, kindad, 
käekotid, rahakotid jpm. 

Sepioliit
seda pehmet valget kivi kasutatakse nii piipude ja sigareti-
pitside kui kaelaehete, kõrvarõngaste ja prosside valmista-
miseks. sepioliiti kaevandatakse Egeuse regioonis. 

Siid
Bursa on olnud türgi siidiäri keskuseks juba sajandeid. siidi-
usse, keda söödetakse mooruspuu lehtedega, kasvatatakse 
lähedalolevates rajoonides ning tuuakse igal aastal mais 
Bursasse oksjonitele müügiks. Peenest siidiniidist kootakse 
salle, pluuse ja muid esemeid, mida müüakse kohalikel tur-
gudel ja poodides. 

Vaibad
vaibad ja nn. kilim-vaibad 
oli osa türgi rändurite ma-
japidamisest juba tuhat 
aastat enne kui türklased 
anatoolia asustasid. türgis 
leidub rikkalikult vaiba-
kauplusi. teatud ekskur-
sioonide käigus külastatakse ka käsitöökeskusi, kus saate 
oma silmaga näha, kuidas neid ilusaid vaipu valmistatakse. 

Nargile (Türgi vesipiip)
vesipiipu kasutati omal ajal türgi tubaka suitsetamiseks. 
inglaste nimetused taolisele vesipiibule on kas hookah või 
hubble-bubble, araabiamaailmas on see tuntud aga nime 
all sheesha. vesipiibud muutusid populaarseks Osmanite 
impeeriumi ajal, eriti 17-19. sajandil, kuid jäid sigarettide 
tulekuga tahaplaanile. Peale teist Maailmasõda tarbisid 
seda peamiselt vaid vanemad mehed. Eelmise sajandi lõ-
puaastatel tärganud huvi Osmani-aegsete kommete vas-
tu tõi vesipiibu uuesti au sisse.

Türgi kuri silm ( Nazar Boncuk ) 
Nazar Boncuk on türgi hea õnne meene, mis on alguse 
saanud “kurja silma” 
needuse uskumusest. 
Needuse ennetami-
seks on anatoolia kä-
sitöölised juba tuhat 
aastat tagasi loonud 
siniseid klaasist “silmi”, 
mis needuse mõjuvõi-
mu kaotavad. 
tegemist on toreda le-
gendiga ja taolisi kau-
neid kunsiteoseid võite märgata kõikjal türgis. 
Parimad “kurja silma” amuletid on valmistatud kohapeal 
käsitsitöödeldud klaasist ning saadaval on erinevates suu-
rustes kujukesi. Neid müüakse türgi basaaridel ja käsitöö-
kauplustes.

Tee
tee on traditsiooniline türgi rahvusjook. Põhiliselt on müü-
gil Musta mere piirkonnast pärit teega.



Kuidas tingida!
Mõned lihtsamad tingimisnipid aitavad teil soovitud kauba 
soodsama hinna eest kätte saada. 

1. vii end turuhinnaga kurssi. Uuri kauba hinda vähemalt 
kolmes erinevas kaupluses, et oleksid enne tingimist tead-
lik. 

2. Ära näita välja, et oled konkreetsest tootest huvitatud. 
Küsi mitme erineva eseme hinda, ükskõik kas oled nende 
ostmisest huvitatud või mitte.

3. Mõtle välja kui palju oleksid valmis soovitava kauba eest 
maksma. Paljudel meist tuleb tihti pettuda kui selgub, et 
keegi on saanud saama toote palju odavama hinnaga. Ära 
heitu – mõnikord oled just sina see, kes parima hinna välja 
kaupleb! 

4. Lase müüjal esimesena hind pakkuda. reeglina on see 
reaalhinnast kõrgem. Lõpphinnaks võite pakkuda hinna, 
mis võib olla ligi veerandi või poole võrra vähem müüja 
poolt pakutust. Kui pakute aga liiga madala hinna, saab 
müüja aru, et tingimine on teile võõras.

5. Madalamat hinda on alati lihtsam küsida kui ostate mitu 
asja korraga. 

6. Peenraha üle ärge tingige. Kui olete hinnas kokkuleppele 
jõudnud, pole mõtet mõne liiri pärast seda rikkuda.

Loodame, et teie puhkusereis möödub postiivselt ja vastab ootustele. Hindame teie 
tagasisidet kõrgelt ning see on meile väga oluline. Palume teie transfeeri ajast mõne 
minuti täitmaks lühikese tagasiside ankeedi. täidetud küsimustik
andke palun sõidukis viibiva Novatoursi esindaja kätte. teie 
tagasiside on teenuste kvaliteedi tõstmiseks äärmiselt oluline.
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Kas teadsite, et...? 

  Maailma hinnaliseim siidivaip asub Mevlana muuseumis, 

Konyas, Türgis. Ka Marco Polo reisid viisid ta 13. sajandil 

Türki ning ta märkis, et “parimaid ja kauneimaid” vaipu 

leiab just siit.

  Paljud kristluse sünniga seotud sündmused on aset 

leidnud praeguse Türgi territooriumil. Püha Johannes, 

Püha Paulus ja Püha Peetrus elasid ja palvetasid Anatoolia 

lõunaosas. Legendi kohaselt tõi Püha Johannes Neitsi 

Maarja peale Jeesuse ristilöömist Ephesosesse, kus ta oma 

viimased elupäevad praeguse Koressose mäel veetis. See on 

paik, mida paljud palverändurid ka tänapäeval külastavad.

  Anatoolia on paljude ajalooliste kangelaste ja legendide 

sünnikohaks, sh. luuletaja Homeros, kuningas Midas, 

Herodotos ja apostel Johannes.  

  Kaks seitsmest vana maailma imedest asusid praeguse Türgi territooriumil – Artemise tempel Ephesoses ja Halicarnassose mauseleum Bodrumis.
  Seitse kirikut, mida Johannese ilmutuse raamatus mainitakse, asuvad kõik Türgis: Ephesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia ja Laodicea.

  Püha Nikolaus, kes on tänapäeval tuntud ka Santa Clausi nime all sündis ja elas Türgi Vahemereranniku ääres, Demres. Külas asub ka kuulus Püha Nikolause kirik, milles olevat sarkofaagi peetakse tema hauaks.

Kas teadsite, et...? 

Hakka Novatoursi Facebooki sõbraks:  
https://www.facebook.com/Novatours

7. Kui müüja lõplik pakkumine teid ei rahulda, võite tänada 
ja minema asutada. Müüja võib seepeale teile paremat hin-
da pakkuda, kuid kui enam hinnast alla ei lasta, võite mõnel 
muul päeval tagasi tulla ja toote ära osta.

8. Ärge tundke, et olete kohustatud kauba enne lõpphinnas 
kokkuleppele jõudmist ära ostma. türgis on ostlemine sot-
siaalne tegevus, mille juurde pakutakse tihti ka teed, kohvi ja 
suupisteid. seejärel võib müüja teile oma kaupu tutvustada, 
kuid ka siis ei ole te neid kohustatud ostma. Kui olete aga 
suuliselt hinna pakkunud, millega müüja nõustub, olete ko-
hustatud ka toote ära ostma. 

9. tasub meeles pidada, et kõik kokkulepitud hinnad tuleks 
tasuda sularahas. Pangakaartide kasutamise eest lisandub 
teenustasu vahemikus 2-6%. selle võib müüja hinnale lisa-
da. Uurige müüjalt, mis on alternatiivsed maksevahendid. 

10. Olge ettevaatlik maksmisel maksuvabades kauplustes.

11. võtke ostud endaga kaasa, vaid vähesed poed pakuvad 
võimalust ostetud kaupade postiga saatmiseks. On olnud 
juhuseid, kus kalli vaiba asemel saadetakse hiljem koju sar-
nane, kuid odav koopia, tihti pole pakid üldse kohale jõud-
nud. Kui soovite, et teile ostetud kaubad postiga koju sade-
takse, uurige enne tähelepanelikult saatmisprotsessi. 




