
 

TURCJA 2 W 1  
12 DNI - POBYT +OBJAZD 

ISTAMBUŁ – PAMUKKALE- HIERAPOLIS- SELĆUK- EFEZ- 

MARYEMANA- KUSADASI- PERGAMON- TROJA - EDIRNE 
TERMIN: 

27.04 – 08.05.2011  
Nowa cena 1590 PLN 

RAMOWY PROGRAM IMPREZY: 

1 dzień: wyjazd z miejsca zbiorki, przejazd tranzytowy przez Słowację (dłuższy postój na posiłek - opłata we 
własnym zakresie - ok. 8E/os.), Węgry, Serbię, zakwaterowanie w hotelu.  
2 dzień: śniadanie, przejazd przez Bułgarie do Turcji. Przyjazd do Istambułu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg  
3 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Istambułu: Hagia Sofia (Kościół Mądrości Bożej) - arcydzieło sztuki bizantyjskiej z 
VI w., a później jedna z najsłynniejszych muzułmańskich świątyń, Błękitny Meczet - najwspanialszy przykład 
klasycznego okresu sztuki islamskiej, Pałac Sułtański Topkapi - niegdyś polityczne centrum imperium osmańskiego, 

Hipodrom. Dla chętnych - rejs statkiem po Bosforze. Po południu czas wolny i możliwość zakupów na Wielkim 

Bazarze - jednym z największych centrów handlowych Europy (ok. 4000 sklepików). Obiadokolacja. Nocleg. 
4 dzień: śniadanie, przejazd do części azjatyckiej nad Cieśnina Bosfor do Pamukkale, na trasie postój na ciepły 
posiłek - opłata we własnym zakresie ok.5E/os. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie. Spacer po kaskadach 
wapiennych. Zwiedzanie  Hieharapolis: starożytnego sanatorium, amfiteatr, spacer po kaskadach 
wapiennych zwanych -Bawełnianym Zamkiem . Możliwość kąpieli w basenie Kleopatry z wodą termalną. 
Obiadokolacja. Nocleg. 

5 dzień: śniadanie, wyjazd do Selćuku, zwiedzanie Efezu - najlepiej zachowanego starożytnego miasta, 
Maryemany -  miejsca gdzie ostatnie lata spędziła Matka Boska - tutaj łączą się różne wyznania religijne. Przejazd do 
Kusadasi. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Nocleg. 
6/7/8/9 - pobyt w hotelu urozmaicony wycieczkami fakultatywnymi , plażowaniem, kąpielami morskimi. 
10 dzień: śniadanie, wyjazd do Pergamonu, zwiedzanie starożytnego miasta, znanego ze słynnego ołtarza, 
znajdującego się w berlińskim muzeum Pergamońskim. Znajdowała się tu też jedna z najsłynniejszych starożytnych 
bibliotek, na potrzeby której wynaleziono pergamin. Zwiedzanie Asklepiejonu z dobrze zachowanymi zabytkami 

m.in. teatr, świątynia Asklepiosa z II w., świątynia Telefosa z II w. Asklepiejon położony jest u podnóża Akropolu, w 
którego zbocze wbudowany jest teatr na 10 tys. miejsc, a na szczycie widnieją kolumny pozostałe ze świątyni 

Trajana. Przejazd do Troji, zwiedzanie: ruiny miasta Króla Priama, replikę konia trojańskiego. Przyjazd do 
Canakkale, przepłynięcie promem przez Cieśninę Dardanele. Przyjazd do Edirne. zakwaterowanie. 
Obiadokolacja. Nocleg  
11 dzień: śniadanie, zwiedzanie Edirne, którego ozdobą jest jeden z największych i najpiękniejszych meczetów 

Turcji - Selimiye Camii. Wyjazd do Polski. Przejazd tranzytowy przez Bułgarie, Serbię, Węgry, możliwo zjedzenia 
cieplego posilku na trasie - koszt ok. 10Euro zakwaterowanie 
12 dzień: śniadanie, dalszy przejazd przez Słowację dłuższy postrój na posiłek - opłata indywidualna ok. 8E/os. 
Przyjazd do kraju po południu. 
 

CENA OBEJMUJE:  przejazd autokarem z klimatyzacją, WC, barkiem, DVD, zakwaterowanie na terenie Turcji- 9 
noclegów: Istambul 1BB i 1 HB ,Pamukkale 1HB ,Kusadasi 5 HB ,Edirne 1 HB, Ubezpieczenie AXA- KL 10.000E, NNW 
2.000E, bagaż 200E (ubezpieczenie nie obejmuje następstwa chorób przewlekłych), opiekę pilota. 
 

CENA NIE OBEJMUJE: obowiązkowej opłaty za 2 noclegi na terenie Serbii ze śniadaniem ok. 48E/os., dopłaty za 
połączenia antenowe, opłaty za wizę turecką 15E/os., biletów wstępu do zwiedzanych obiektów + opłat za lokalnych 

przewodników ok.80E/os.(ceny podane na podstawie cen z 2010 roku), napoi do obiadokolacji, opłaty za wycieczki 
fakultatywne . UWAGA! Integralną częścią katalogu jest oferta oraz Warunki Uczestnictwa Imprezy Rego- Bis, 
dostępne w siedzibie Organizatora, w biurach Agencyjnych, na stronie www.rego-bis.pl, proszę o zapoznanie się z ich 

treścią. Oferty zamieszczone w katalogu są opracowane zgodnie ze stanem prawnym i kursem walut na dzień 
03.11.2010r. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany cen poszczególnych imprez. Oferty stanowią integralną 
część umowy z Klientem. NIEOBOWIĄZKOWE DOPŁATY: Ubezpieczenie od rezygnacji z imprezy Rego- Bis 2,4% od 
ceny imprezy. UWAGA! wymagany paszport.  

40 – 096  Katowice, ul. Kochanowskiego 18 
Tel. (032)2538848; 2537572 fax. 7202658; 2596656 

www.rego-bis.pl 

KOMUNIKAT  NR 10-A. (Z DN. 07.04.2011) 

NR OFERTY W SART 1107/1069 
 

 
 

http://www.rego-bis.pl/

