Turecko 2014
   na co nezapomenout


Před cestou

- vzít USD i EUR do Turecka a možná HUF, RSD a BGN
- kurz lokalni meny orientacne 2,7 TRY = 1 EUR, 10kč = 1 TRY

OK - upozornění out-of-office
OK - Mezinárodní řidičský průkaz dle Úmluvy z 19.9.1949 (50,- vyškov, na počkání, fotka 35x45mm)
NE - 3x Kralupol 5kg PB lahev: záloha 1200 + plyn 499
  Systémy LPG: http://www.lpg.cz/archiv_a/na_dovolenou.php
OK - 2x platnou zelenou kartu
OK - udelat technickou na karavanu
OK - zelenou kartu - plati v srbsku a turecku
OK - nalozit rezervni kolo
OK - udelat technickou na Toyote
OK - koupit (CZ) nálepku 2x (potřeba mimo EU)


Cesta

Slovensko
- jet po staré

Maďarsko
- jet po staré (9dní dálnice €10)

Srbsko
- nechat si vystavit doklad k radiostanici v autě - nebylo třeba
- přihlašovací povinnost 24h od příjezdu (stačí uschovat účet z kempu) - nebylo třeba
- asi mýtné (po dálnici 550km, mít hotovost asi €40 / 4630 RSD)
- v noci pouze po dálnici
- haniční přechod do Bulharska +/- 1h čekání

Bulharsko
- určitě po dálnici, týdenní známka €5 (typ K3)
- natankovat před Tureckem (benzinky s ochrankou) - všude bylo bezpečno

Turecko
- benzínka v bezcelní zóně - super ceny
- na hranicích nechat auto zapsat do pasu
- lepší jet přes přejezd Edirne (menší jsou pomalé)
- Bosporský most - HGS samolepka za 15TRY a kredit 25TRY
- na celý pobyt kredit asi €40 / 120 TRY (2400 km)
- častý trajekt přes průliv Dardanely cca €11 / 35 TRY, firma Gestas - gestasdenizulasim.com.tr
  1. Gallpoli - Lapseki (Gelibolu - Lapseki) 24h
  2. Canakkale - Kilitbahir / 7:00 - 0:30
  Dušan: 29 TL za auto


Dálnice

Zdroje:
http://www.tolls.eu/
http://www.dalnicni-znamky.com/
Bing Mapy - poplatky vyznačeny zeleně

http://www.uamk.cz/component/turistika/?Itemid=345&a=k&p=64
http://en.wikivoyage.org/wiki/Offroad_driving

- na hranicích při vjezdu do Turecka
  - nechat auto zapsat do pasu
  - lepší jet přes přejezd Edirne (menší jsou pomalé)

- dálniční poplatky
  - levné mýtné brány (pozor na kurz 1TL vs €1)

- mostní poplatky
  - Bosporský most v Istambulu se platí speciální elektronickou kartičkou
  - HGS karta za 15TRY a kredit 25TRY

Poplatky dálnice: 
Slovensko – 2×10 euro  (2x týdenní známka)
Maďarsko – 21 euro (měsíční  dál. známka)
Srbsko – 2×18 euro (platí se mýtné)
Bulharsko – 17 euro  (měsíční  dál. známka)
Turecko – 40 euro (podle plánované trasy se kupuje elektronická samolepka, na které je nahraný kredit. Ta se přilepí pod zrcátko a při průjezdu mýtnicí se z ní kredit odečítá)

Přejezd trajektem přes průliv Dardanely: cca €11
Trajekt na Gokceadu 35e...Bozcaada 50e (vč. osob, třetina ceny v Řecku)
  http://www.canakkaletravel.com/feribotingilizce.htm
Trajekt přes Dardanelli (35 TL, každých 45 minut)

Ceny nafty 2/2014:
Srbsko – okolo 36,40 Kč/l
Bulharsko – okolo 35,70 Kč/l
Turecko – 44 Kč/l (2011 4,70 TL)


Kempování

Balón v Cappadocia (from Helena)
http://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g297983-d1134547-Reviews-Ballooning_Cappadocia-Goreme_Cappadocia.html

Předžvýkané kempy:
https://mapsengine.google.com/map/u/0/edit?mid=zQq7gFIoigNc.knVn-CAJJHjA

Taky:
http://www.campingant.com/
http://www.istanbulmocamp.com/index-2.html Istambul
http://www.hipocamp.com/rates.html Izmir €28 (15d+ €24, 30d+ €19,6), moře, otevřeno 12.6.-18.9.
http://www.gardencamping.net/ Izmir, bazen bez more
http://www.altincamp.com/eng/contact.html Izmir, €22
http://www.tepecamping.com/?sayfa=icerik&id=6 Pamukkale, bazen
http://www.thesugarbeachclub.com/?pid=47&lang=en Antalya, moře

Kempy na východě: http://cs.camping.info/
                                        http://www.camping.gr/
                                        http://sk.camping.info/kempingy

+ vyzobat Bord Atlas
+ vyzobat Europa Caravaning Atlas
+ ACSI katalogy a karta

Free WiFi
http://www.mistikcamping.com/sitebuilder/page2.aspx (Istambul)
http://aydincamping.tripod.com/#photo448549 (Kas, Antalya)
http://www.dalyancamping.com/price_en.html mezi Izmir a Antalya, bazén

Kempy kde byl “ipy”:
http://www.mistikcamping.com/sitebuilder/home.aspx
http://www.andriake.com/
http://www.camperplaats.nl/Camperplaats/Turkije/27521/Seyir%20Restaurant-Camping.aspx


Požadavky zemí

Slovensko (EU)
- dálniční poplatky: 2x známka na osobák?
  - 10denní €10, měsíční €14

Maďarsko (EU)
- dálniční poplatky
  - značně zrychlují cestu
  - 9dní 2975 HUF

Měna: 1 forint (HUF)

Zastoupení ČR v zemi: Velvyslanectví Maďarské republiky,,Pod Hradbami 17, 160 00 Praha 6
Zastoupení země v ČR: Velvyslanectví České republiky v Maďarsku, Cseh Köztársaság Nagykövetsége, Rózsa utca 61., Budapest 1064; České centrum v Maďarsku, Szegfű utca 4., Budapest 1064
Víza: Ke vstupu do země potřebujete platný cestovní pas nebo občanský průkaz vydaný nejdříve roku 2000. Vízum nepotřebujete.

Srbsko
- pozor na směnárny
- haniční přechod do Bulharska +/- 1h čekání
- dálniční poplatky
   - mýtné brány €5-6 za 100km
   - v noci pouze po dálnici

Měna: 1 jugoslávský nový dinár - YUM nebo RSD

Na hraničním přechodu je třeba přihlásit a nechat si vystavit doklad k radiostanici instalované ve vozidle.

Zastoupení ČR v zemi: Velvyslanectví Srbska a Černé Hory, Mostecká 15, 118 00 Praha 1
Zastoupení země v ČR: Ambasada Češke Republike, Bulevar kralja Aleksandra 22, 11000 Beograd
Víza: Pro cestu do Srbska na dobu kratší než 90 dnů potřebujete platný cestovní pas, vízum není potřeba. V Srbsku platí přihlašovací povinnost do 24 hodin po příjezdu do země. Přihlásit se musíte na oddělení policie podle místa přechodného pobytu, kde vám bude vydána tzv. bílá karta. Bílou kartu vyžadují hlídky pořádkové a dopravní policie i pasová kontrola na výstupu ze Srbska. Před odjezdem ze země se musíte na policii odhlásit.


Bulharsko (EU)
- mít ssebou
- česky mluvící vesnice Kiten
- dálniční poplatky: známka typ K3
  - 7denní €5, měsíční €13
- čerpat jen na velkých benzínkách (s ochrankou)
- nespát v noci na parkovišti, čerpačce
- nejvíce ukradených aut, používat placená parkoviště
- dopravní policie 165, policie 166, sanitka 150, silniční pomoc 146, nebo +35929803308
- Velvyslanectví ČR: Posolstvo na Českata republika, Janko Sakazov 9, 1504 Sofia, telefon z českého mobilu 003592 9486800, sofia@embassy.mzv.cz, www.mzv.cz/sofia

Měna: 1 bulharský lev (BGL)

Zastoupení ČR v zemi: Velvyslanectví Bulharské republiky, Krakovská 6, 110 00 Praha 1
Zastoupení země v ČR: V Bulharsku se můžete obrátit hned na několik českých institucí: České centrum v Bulharsku, ul. G.S.Rakovski 100, Sofia 1000; Honorární konzulát ve Varně, Cani Ginčev 24, Varna 9002; Velvyslanectví ČR - Posolstvo na Češkata Republika, Janko Sakazov Nr. 9, vchod Panayot Volov, Sofia 1000 a Konzulární jednatelství v Burgasu, Hotel Bulgaria, ul. Alexandrovska 21, Burgas, 8000


Turecko
http://en.wikivoyage.org/wiki/Turkey

Měna: Nová turecká lira (YTL)

- Důrazně doporučujeme, aby řidič vozidla při vjezdu do Turecka trval na zapsání vozidla do svého cestovního pasu!
- Benzínka v bezcelní zóně stále je - super ceny!
- Dálnici zaplatit co nejdřív kartou - vhodý kredit €20 (1200km)

Zastoupení ČR v zemi: Velvyslanectví Turecké republiky, Na Ořechovce 69, Praha 162 00
Zastoupení země v ČR: Velvyslanectví České republiky v Turecku: Embassy of the Czech Republic, Kaptanpasa Sokak No. 15, G.O.P., Ankara  Generální konzulát České republiky v Turecku: Consulat Generale of the Czech Republic, Abdi Ipekci Cad. 71, Macka - Istanbul 80212, P.O.Box 35  Honorární konzulát České republiky v Turecku: 1385 Sokak No. 20, Antalya, TR-07100  Honorární konzulát České republiky v Turecku: Honorary Consulate of the Czech Republic, Atatürk Cad. No: 378/1 Soyhan Kat: 3 Alsancak, Izmir, 35220
Víza: Vláda Turecké republiky zrušila s účinností od 1. ledna 2005 vízovou povinnost pro občany ČR přicházející do Turecka za turistikou. Pobyt nesmí přesáhnout 90 dnů.

Mobilní internet

Mobiles phones purchased outside Turkey must be registered with the government, separate from any SIM registration. There is a grace period advertised as 30 days, but can be as short as 2 days, after which the phone will be blocked. Registration is best done at the same time as purchasing a SIM from a network operator's high street store (resellers are unlikely to be familiar with the concept). To avoid any misunderstanding, make sure they understand that you want to "register the IMEI" (the unique number that identifies your device). Before any operator will register your phone, they require a special document from the local Tax Office that will set you back 100 TL. The registration itself should be free, but some places might charge for it. (Communications tip - ask to use Google Translate!)
You can also buy a cheap Turkish phone or 3G modem, but again you need to provide paperwork showing who you are. A Turkcell sales person suggested I buy a used phone from a smaller electronics store for around 50 TL, also an option.
Tablets and 3G modems do not require registration, so bringing one (or buying one locally) and using it with a local prepaid sim might be a better option if you just need internet. A cheap 3G modem can be purchased for around 120 TL from Turkcell, including 4GB of data for 1 month (as of 2012-08-10). Prices can vary in different shops, so ask around.
That said, you can still buy PAYG sims if you are planning on being in the country for only a short period. The tarrifs were once horrendously complicated, but are starting to be a lot simpler.
They offer a monthly 3G data package of 4GB for 39 TL. 8GB will cost you 69 TL per month.

To find out how much data remains on your package, send an SMS to 2260 with the word KALAN. You will get back a message showing what remains and the last date of usage.

Vodafone: For prepaid they have a "neverending" promotion, 1GB for 14,5 TL. (To activate SMS 1GB to 5555).

Turkcell 4GB za 383 Kč (40 TL) na měsíc.

http://www.tripadvisor.com/ShowTopic-g293974-i368-k5029672-Cellphone_plans_3g_Data_Plans_in_Turkey_Istanbul_Cap-Istanbul.html

Nebezpečí

Na seznam zemí se zvýšeným rizikem nebezpečí se dostalo i Turecko, kde hrozí teroristické útoky. Hrozba je dlouhodobě aktuální zejména v souvislosti s napětím mezi vládou či tureckými organizacemi a PKK (zakázaná kurdská organizace). V minulosti útočila PKK nejen proti tureckým státním institucím, ale i proti turistickým cílům, aby poškodila ekonomiku země. Ačkoliv k takovým útokům v poslední době nedošlo, česká diplomacie doporučuje důsledně respektovat doporučení tureckých bezpečnostních orgánů a sledovat aktuální bezpečnostní situaci v zemi, zejména při cestách do Istanbulu, do východních a jihovýchodních oblastí Turecka, oblasti jezera Van a hory Ararat a jejich okolí. Cesty do oblastí bezprostředně sousedících s Irákem (provincie Hakkari, Sirnak a Siirt), ministerstvo nedoporučuje.

V Turecku je velmi bezpečno. Paradoxně největší kriminalitu (i když nízkou) tuším v evropské části, v Istanbulu a v letoviscích, protože všude jinde je ještě silná instituce tradiční rodiny. Jediná oblast, která je asi opravdu nebezpečná, je okolí východní hranice se Sýrií, Irákem, Iránem a Arménií. Všude v Turecku jsou lidé extrémně slušní. Policie i armáda je respektovaná.

Podrobnosti:
http://turecko.efektne.cz/

Ceny a rady
http://www.turecko.org/ceny.html
http://www.turecko.org/autem.html

Přijet vlastním autem do Turecka myslím není rozumný nápad. Možná tak ještě odbočit cestou Bulharskem v Carevu do hor a projet si evropskou část Turecka a okraj Istanbulu, možná ještě do Ankary nebo do okolí Izmiru, ale dál bych se nevydával. Nejde jenom o papírování na hranicích (obrana tureckých lobbyistů před dovozem aut). Přijíždíte-li vlastním autem, musí být v techničáku uvedeno vaše jméno. Pokud je tam jméno někoho jiného, musíte mít od majitele podepsanou plnou moc o dovolení používat vozidlo. Dále k vjezdu do Turecka potřebujete zelenou kartu (nebo na hranicích zaplatit mastné pojištění) a mezinárodní řidičák. Při vjezdu do Turecka by měli úředníci zaznamenat vozidlo do pasu. Pokud vůz nezapíšou, mohou se objevit problémy při opouštění Turecka.


Apalucha: Turecko, tam můžeš stát kde chceš. Turci pořád s rodinou někde piknikujou, tak je stání na divoko dovoleno. V Istanbulu stojíme vždy na Stpl na Kennedyho třídě a potom na volno. Do kempů taky zajedeme.

V Turecku

Pamětihodnosti
- Pamukkale (oblibene)
- Hagia Sofia
- Palác Topkapi
- Mešita Sultan Ahmed
- Göbekli Tepe
- Kappadokie (oblibene)
- Efes
- Milét
- Pergamon
- Dilek národní park




