Wycieczka objazdowa po Turcji

Orient Express
wyloty ze Szczecina od 19.06 do 18.09.2019
cena: od 2.109zł/os.
możliwość wylotu z innych portów lotniczych w Polsce
Poznań, Wrocław:

od 4.05 – 28.09.2019 cena od 2.049 zł/os.

Warszawa, Katowice, Gdańsk: od 1.05 – 16.10.2019 cena od 2.109 zł/os.
Bydgoszcz, Łódż, Kraków, Rzeszów: od 15.06 – 18.09.2019 cena od 2.109 zl/1os
Możliwość przedłużenia pobytu o 1 tydz. w wybranych hotelach na Riwierze Tureckiej
w standardzie 3* do 5* z wyżywieniem All inclusive

ŚWIADCZENIA: • 7 noclegów w hotelach*** 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z
łazienkami, klimatyzowane • wyżywienie: 7 śniadań, 7 kolacji • przelot • przejazdy autokarem
• opieka licencjonowanego polskojęzycznego przewodnika • ubezpieczenie KL i NW
TRASA: Pamukkale • Hierapolis • Bursa • Stambuł • Ankara • Kapadocja • Konya
Program od lat cieszący się dużą popularnością i znakomitymi opiniami. Pasjonujące zabytki,
lokalne klimaty, zapachy i smaki Orientu w świetnie zaplanowanym tygodniu z mnóstwem
atrakcji. Na trasie fascynująca Kapadocja z księżycowymi widokami i czarodziejskimi
kominami skalnymi, kościoły wykute w skałach, Stambuł - intrygująca metropolia, miasto
leżące na dwóch kontynentach. W cenie wycieczki rejs po Bosforze i znakomita zabawa na
wieczorze tureckim w jaskiniach Kapadocji. Warto skorzystać z proponowanego programu
fakultatywnego: lot balonem nad Kapadocją, Stambuł nocą, pokaz tańca wirujących
derwiszów. Po pełnym wrażeń tygodniu proponujemy wypoczynek nad morzem. Fantastyczny
wybór miejsc i hoteli znanych z wysokiego standardu i świetnego poziomu all inclusive.

PROGRAM:
1. dzień.
Zbiórka uczestników na lotnisku. Bezpośredni przelot do Antalyi. Transfer do hotelu.
Zakwaterowanie, czas wolny, kolacja i nocleg.
2. dzień.
Śniadanie. Wykwaterowanie.
Przejazd przez majestatyczne góry Taurus do PAMUKKALE, zwanego bawełnianą twierdzą,
jednego z najwspanialszych cudów natury. Spacer po białych wapiennych tarasach, które
zostały wpisane na listę UNESCO. Zwiedzanie ruin HIERAPOLIS, miasta założonego w II w.
p.n.e. przez władcę Pergamonu Eumenesa II, gdzie do dziś w bardzo dobrym stanie zachował
się teatr. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): pokaz rytualnego tańca
derwiszów. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

3. dzień.
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do BURSY, pierwszej stolicy imperium osmańskiego,
obecnie popularnego ośrodka sportów zimowych w Turcji.
Zwiedzanie Zielonego Meczetu wraz z przylegającym do niego grobowcem. Jest to
najbardziej malowniczy meczet Bursy - swoją nazwę zawdzięcza kolorowi fajansowych płytek,
którymi jest wyłożone jego wnętrze. Czas wolny w centrum. Przejazd do hotelu,
zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
4. dzień.
Śniadanie. Wykwaterowanie.
Przejazd do STAMBUŁU, jednej z najbardziej intrygujących metropolii świata, miasta na
dwóch kontynentach.
Zwiedzanie: Hagia Sophia - Świątynia Mądrości Bożej, najsławniejsza bizantyjska budowla w
Stambule, uznawana za jeden z cudów architektonicznych świata.
Wizyta na Hipodromie. Dawny tor wyścigów konnych i rydwanów obecnie może nazwany być
sercem starego Stambułu. Bliskość do pozostałych atrakcji sprawia, że miejsce to licznie
przyciąga turystów.
Błękitny Meczet - najpiękniejszy i najsławniejszy meczet Stambułu z 6 minaretami i
ścianami pokrytymi 20 tys. niebieskich fajansowych płytek.
Wizyta na największym krytym targowisku świata - Wielkim Bazarze - o powierzchni 45 tys.
m², gdzie w ok. 4 tys. sklepów można kupić niemal wszystko.
Rejs statkiem po cieśninie Bosfor. Jest to najlepszy sposób na relaks i poznanie wybrzeża.
Cieśnina łączy Wschód z Zachodem, ma znaczenie strategiczne i była jedną z najważniejszych
dróg morskich na świecie.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja.
Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): "Stambuł nocą" czyli wieczorny spacer po
mieście. To wspaniała okazja, aby przekonać się, jak miasto żyje nocą.
Powrót do hotelu, nocleg.

5. dzień.
Wykwaterowanie. Zwiedzanie pałacu Topkapi - imponującej rezydencji sułtanów i centrum
administracyjnego przez ponad 380 lat.
Przejazd do ANKARY, stolicy Turcji. Zwiedzanie Mauzoleum Ataturka - narodowej świątyni
poświęconej ojcu Turków, twórcy współczesnego państwa tureckiego. Ankara w przeszłości
znana była z hodowli rasowych zwierząt oraz uprawy gruszek i winogron. Obecnie jest
ważnym ośrodkiem handlowym i przemysłowym, a w jej obrębie mieszczą się liczne
stanowiska archeologiczne.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie.
Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): "Hammam" - czyli wizyta w tureckiej
łaźni. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

6. dzień.
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do KAPADOCJI słynącej z księżycowego krajobrazu,
podziemnych miast i skalnych kościołów.
Zwiedzanie: skansen Göreme, największy i najciekawszy kompleks skalnych kościołów
wyrzeźbionych w tufie wulkanicznym, kryjących wspaniałe freski, w większości z XI w.,
wizyta na wzgórzu Uchisar, skąd rozpościera się panoramiczny widok na Kapadocję.
Przejazd i zakwaterowanie w hotelu, kolacja. Wieczorem wspaniała zabawa podczas
"Tureckiej Nocy", zorganizowanej w jednej z jaskiń Kapadocji. Zabawa obejmuje program
artystyczny, napoje alkoholowe i bezalkoholowe.
Powrót do hotelu, nocleg.
7. dzień.
Śniadanie. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu) lot balonem nad Kapadocją.
Niepowtarzalna okazja do podziwiania wspaniałego krajobrazu z góry.
Wykwaterowanie z hotelu i przejazd do KONYI, jednej z najbardziej religijnych i
konserwatywnych miejscowości w Turcji. Tutaj powstał zakon tańczących derwiszów, których
charakterystyczną cechą jest umiejętność medytacji w ruchu.
Zwiedzanie muzeum Mevlany - założyciela zakonu. W muzeum zobaczyć można między
innymi ponad 30 tysięcy rękopisów, a także pochodzące z okresu XIII-XVIII wieku dywany i
kilimy.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

8. dzień.
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Czas wolny (w zależności od godzin wylotu), transfer
na lotnisko i wylot do Polski.
Dla osób, które przedłużają pobyt nek: śniadanie, wykwaterowanie, transfer do wybranego
hotelu.

Uwagi:
•

Obowiązkowe opłaty na miejscu (płatne w autokarze pilotowi: rejs po cieśninie
Bosfor, wieczór "Turecka Noc", bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: ok. 140 EUR
(dzieci do 12 lat - 50% zniżki);

•

Napiwki (płatne jednorazowo w autokarze na początku wycieczki): ok. 20 EUR/os.;

•

Wizy: są wymagane; wiza turystyczna ważna jest 90 dni przez okres 180 dni (wiza
uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy). Wizę można uzyskać przez
platformę internetową E-visa: 20 USD/os.;

•

Paszport musi być ważny przy wjeździe 60 dni od daty wygaśnięcia wizy
i posiadać min. jedną wolną stronę;

•

Koszty wycieczek fakultatywnych (dla chętnych):
➢ Stambuł nocą: ok. 23 EUR (wymagane min. 15 osób),
➢ lot balonem na Kapadocją: ok. 170 EUR,
➢ pokaz tańca derwiszów: ok. 17 EUR (wymagane min. 5 osób),
➢ wizyta w hammamie: ok. 27 EUR.

•

Podczas święta Kurban Bajram (11-15.08.2019) niektóre obiekty muzealne i meczety
są zamknięte dla zwiedzających.
Zapisy:
Biuro KOTLA TRAVEL ul. Smolanska 3, Szczecin,
tel. 91 48 27 092, 608 122 492, biuro@kotlatravel.pl

