
Wycieczka do TURCJI 
TERMIN : 03.11 – 13.11.2020 

1 dzień - 03.11.2020 – wylot z Polski-Stambuł
    Spotkanie uczetników na lotnisku Kraków Balice          
o godzinie 10.00. Wylot z Krakowa o godzinie 12.30
liniami LUFTHANSA przez Frankfurt (przylot 14.10) i
dalej wylot 16.55 do Stambułu. Przylot o 22.10.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg

2 dzień - 04.11.2020 – Pergamon, Izmir, Kusadasi
    Śniadanie, wyjazd do antycznego Pergamonu –
jednego z „siedmiu zborów Apokalipsy wg Św. Jana”,
zwiedzanie ruin miasta słynącego niegdyś ze wspaniałej
biblioteki oraz Asklepionu. Przyjazd do Kusadasi przez
okolice gdzie znajdowały się miejsca znane jako kolejne
kościoły Apokalipsy: TIATYRA- dzisiejsze Aksehir, 
SMYRNA dzisiejszy Izmir. Zakwaterowanie w hotelu.
Odpoczynek nad morzem, obiadokolacja i nocleg.

3 dzień - 05.11.2020 – wypoczynek nad morzem
   Śniadanie, wypoczynek na Morzem Egejskim.
Obiadokolacja i nocleg w Kusadasi.

4 dzień - 06.11.2020- Selczuk, Efez, wypoczynek
    Śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie Selczuku - ruiny
wspaniałej niegdyś bazyliki z grobowcem Św. Jana,
Meczet Isa Beja, Artemizjon, Meryemany – miejsca gdzie
ostatnie lata swego życia spędziła Matka Boska oraz
najlepiej zachowane w basenie Morza Śródziemnego
ruiny starożytnego miasta Efez, w którym nauczał Św.
Paweł. Powrót do Kusadasi, obiadokolacja i nocleg.  

5 dzień – 07.11.2020 – Pammukale, Milet
   Śniadanie. Przejazd do Pamukkale, po drodze
zwiedzanie Miletu, następnie starożytne Hierapolis -
miejsce śmierci św. Filipa, antyczne sanatorium, amfiteatr,
spacer po kaskadach wapiennych zwanych „Bawełnianym
Zamkiem”. Obiadokolacja i nocleg.

6 dzień – 08.11.2020 – Konya - Kapadocja
    Śniadanie, przejazd do Konyi – starożytne Ikonium (które odwiedził Św. Paweł), ważne 
centrum religijne, siedziba i miejsce spoczynku założyciela słynnego zakonu Wirujących 
Derwiszy Mevlany. Dalsza podróż do Kapadocji, kolacja i nocleg w hotelu.



7 dzień - 09.11.2020 – Kapadocja - Kaymakli
    Śniadanie. Zwiedzanie Kapadocji, gdzie
zobaczymy Kaymakli – jedno z niezwykłych
podziemnych miast, przepiękne doliny m.in.:
Dolinę Miłości, Dolinę Wyobraźni, a także ciekawe
budowle wykute w skałach gdzie do niedawna
jeszcze mieszkali ludzie. Obiadokolacja i nocleg.

8 dzień – 10.11.2020 – Kapadocja - wąwóz Ihlara
    Śniadanie, program w Kapadocji: wizyta w wąwozie Ihlara,  następnie zwiedzanie 
Goreme – słynnego „muzeum pod gołym niebem”, które stanowiło jeden z najważniejszych 
ośrodków monastycznych wczesnego chrześcijaństwa m.in.: Kościół Św. Barbary, Kościół 
Jabłka, Kościół Tokali, Ciemny Kościół. Kolacja w hotelu, a wieczorem dla chętnych 
fakultatywnie możliwość uczestniczenia w „Nocy Tureckiej”,  nocleg.

9 dzień – 11.11.2020 – Ankara - Stambuł
    Śniadanie. Wyjazd z Kapadocji, przejazd przez Ankarę, miasto gdzie spoczywa 
założyciel państwa tureckiego Kemal Atatürk. Zwiedzanie słynnego Anitkabir. Przejazd do 
Stambułu przez most nad Cieśniną Bosfor łączący Europę z Azją. Obiadokolacja i nocleg.

10 dzień – 12.11.2020 - Stambuł
    Śniadanie. Zwiedzanie Stambułu m.in.: meczet Hagia Sofia, Błękitny Meczet, Pałac 
Topkapi, Hipodrom, rejs statkiem po Bosforze, możliwość zakupów na Wielkim Bazarze. 
Obiadokolacja i nocleg w Stambule.

11 dzień – 13.11.2020 – Stambuł, wylot do Polski 
    Śniadanie, czas wolny, około 15.00 przejazd na lotnisko
w Stambule . Wylot do Polski o 18.25 z
międzylądowaniem we Frankfurcie. Przylot do 
Krakowa o godz. 23.30. 

Cena = 3.700 - zł/os  

Cena obejmuje :Cena obejmujeCENA OBEJMUJE :
- transfery na lotniska w Polsce i w Turcji
- przelot samolotami Lufthansa z serwisem na pokładzie z Krakowa do Stambułu przez 
Frankfurt n/Menem  
- autokar lux w Turcji 
- opiekę pilota na cała trasę 
- polisę NNW i KL /z dodatkową opcją choroby przewlekłe/
- 10 NOCLEGÓW W TURCJI HOTELE  3*
- 10 śniadań, 9 obiadokolacji
- składka na TFG ( Turystyczny Fundusz Gwarancyjny)
Cena nie obejmuje : odatkowo PłatneDODATKOWO
PŁATNE:
- biletów wstępu, napiwków, koszt pośrednictwa tureckiej agencji, lokalnych    
przewodników – Tursab około 165 – 170  €uro/os
- opłaty miejscowej (wprowadzona od 9 kwienia 2020)  1,50-  €/dzień płatne w hotelu  
- wizy tureckiej – 35 € 
- fakultatywnie dla chętnych Rejs po Bosforze - 25€ oraz "Noc Turecka" w Kapadocji ok. 30 €


