Wyjazd z cyklu ZNAJOMI ZE ZNAJOMYMI
Wycieczka objazdowa „TURECKIE HISTORIE”
Bodrum – Efez – Selcuk – Sirince – Pergamon – Troja – Stambuł – Bursa
– Pamukkale – Hierapolis – Laodycea – Bodrum

Termin: 11 – 18.05.2023
Cena: 2.960 zł + 130 EUR / 1 os.
Wylot z Wrocławia (paszport lub dowód osobisty)
!!! Możliwość skorzystania z transferu Szczecin -Wrocław – Szczecin !!!
CENA ZAWIERA:
• 7 noclegów w hotelu*** na trasie wycieczki
• 2-os. pokoje z łazienkami (możliwa 1 dostawka)
• wyżywienie: śniadania i kolacje zgodnie z programem
• przelot
• przejazdy autokarem na trasie
• opieka miejscowego pilota
• kierownictwo grupy Lucyna i Ryszard Kotla
• ubezpieczenie KL i NW
• ubezpieczenie ITAKA SIMPLE na czas pobytu
w Turcji
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i
Turystyczny Fundusz Pomocowy
• podatek VAT
UWAGI:
• Obowiązkowe opłaty na miejscu: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opieka licencjonowanego
przewodnika: ok. 130 EUR/os., napiwki: ok. 20 EUR/os.
• Wizy: obywatele RP podróżujący do Turcji w celach turystycznych są zwolnieni z obowiązku wizowego.
Przekraczanie granicy tureckiej: paszport lub dowód osobisty
• Opłaty fakultatywne (dla chętnych): „Stambuł by night”: ok. 35 EUR, wymagane min. 15 osób;
Kaplica Matki Boskiej: ok. 13 EUR; Rejs po cieśninie Bosfor: ok. 35 EUR.

Serdecznie zapraszamy na wspólny urlop!
Lucyna i Ryszard Kotla
Szczegóły i zapisy w biurze KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3, pok. 117, 70-026 Szczecin
tel. 608 122 492, e-mail: biuro@kotlatravel.pl, www.kotlatravel.pl

1. DZIEŃ. BODRUM
Bezpośredni przelot z Wrocławia do BODRUM. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
2. DZIEŃ. EFEZ – SELCUK – SIRINCE
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do EFEZU, jednego z największych i najlepiej zachowanych starożytnych
miast. Zwiedzanie ruin miasta, m.in. DROGA ARKADYJSKA, BIBLIOTEKA CELSUSA, teatr, łaźnie, liczne
świątynie i budynki użyteczności publicznej.
Przejazd do pobliskiego SELCUKU i zwiedzanie ruin BAZYLIKI ŚW. JANA. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą
na miejscu): zwiedzanie kaplicy, gdzie według wierzeń ostatnie lata swego życia spędziła Matka Boska.
Przejazd do malowniczo położonej dawnej greckiej wioski SIRINCE, słynącej z produkcji win. Degustacja win.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
3. DZIEŃ. PERGAMON – TROJA
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do PERGAMONU – jednego z najsławniejszych miast starożytnego
świata, które było ważnym ośrodkiem kultury, handlu i medycyny w rejonie Morza Śródziemnego. Zwiedzanie
imponujących ruin starożytnego miasta: AKROPOL, ASKLEPIEJON, CZERWONA BAZYLIKA, jeden z siedmiu
kościołów opisanych w Apokalipsie św. Jana.
Przejazd do TROI, legendarnego miasta króla Priama. Troja jest miejscem akcji Homerowskiej „Iliady”, w
której autor barwnie opisał losy Heleny i Parysa oraz greckich i trojańskich bohaterów. Miasto zostało zdobyte
za pomocą podstępu z koniem trojańskim. Zwiedzanie słynnych ruin starożytnego miasta, wpisanych na listę
UNESCO. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
4. DZIEŃ. STAMBUŁ
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do STAMBUŁU, jednej z najbardziej intrygujących metropolii świata,
miasta na dwóch kontynentach, którego zabytkowe dzielnice figurują na liście UNESCO.
Zwiedzanie: HAGIA SOPHIA – Świątynia Mądrości Bożej, najsławniejsza bizantyjska budowla w Stambule,
uznawana za jeden z cudów architektonicznych świata. Wizyta na dawnym HIPODROMIE, miejscu gdzie kiedyś
odbywały się wyścigi rydwanów. 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. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja.
Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): „Stambuł by night” – wspaniała okazja, aby przekonać się,
jak miasto żyje nocą. Powrót do hotelu, nocleg.
5. DZIEŃ. STAMBUŁ
Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie PAŁACU TOPKAPI – imponującej rezydencji sułtanów i centrum
administracyjnego przez ponad 380 lat.
Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): rejs statkiem po cieśninie Bosfor – widok na imponującą
panoramę miasta oraz świetny sposób na relaks i poznanie wybrzeża. Cieśnina łączy Wschód z Zachodem, ma

znaczenie strategiczne i była jedną z najważniejszych dróg morskich na świecie. Przejazd w kierunku BURSY.
Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.

6. DZIEŃ. BURSA
Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie 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, który swoją nazwę zawdzięcza kolorowi
fajansowych płytek, którymi jest wyłożone jego wnętrze. Postój w punkcie widokowym, z którego podziwiać
można PANORAMĘ MIASTA, WIEŻĘ ZEGAROWĄ ORAZ OSMAŃSKIE GROBOWCE.
Przejazd przez majestatyczne GÓRY TAURUS w kierunku PAMUKKALE. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja,
nocleg.
7. DZIEŃ. PAMUKKALE – HIERAPOLIS – LAODYCEA
Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie PAMUKKALE, zwanego bawełnianą twierdzą, jednego z
najwspanialszych cudów natury. To niesamowite miejsce z daleka przypomina górę stworzoną z kłębków waty
lub bawełny. 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.
Przejazd do LAODYCEI, zwanej małym Efezem. Większość zachowanych pozostałości miasta pochodzi z
czasów rzymskich. O Laodycei wspomina w swojej Apokalipsie św. Jan, który przez pewien czas zamieszkiwał
w mieście. Przejazd w kierunku BODRUM. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.
8. DZIEŃ. BODRUM
Śniadanie. Wykwaterowanie i przejazd na lotnisko. Bezpośredni przelot do Polski. Dla osób, które przedłużają
pobyt o wypoczynek: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na lotnisko, transfer do wybranego hotelu.

Szczegóły i zapisy w biurze KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3, pok. 117, 70-026 Szczecin
tel. 608 122 492, e-mail: biuro@kotlatravel.pl, www.kotlatravel.pl

