
TURCJA (8dni, samolot)
01 – 08.06.2011

1 dzień: 
Spotkanie w Warszawie na lotnisku Okęcie. Odprawa biletowo-bagażowa. Wylot do Antalyi. Przejazd do hotelu w Antalyi - 
kolacja, nocleg.
2 dzień: ANTALYA – PAMUKKALE - EFEZ
Po śniadaniu wyjazd do Pamukkale. Po drodze postój w wiosce Korkuteli Yazir. Przyjazd do Pamukkale. Kąpiel w basenie 
Kleopatry. Zwiedzanie starożytnego miasta Hierapolis, teatru, tarasów wapiennych. Przejazd do Efezu. Zwiedzanie Efezu - 
najlepiej zachowanego antycznego miasta, w którym przez ponad 2 lata nauczał św. Paweł (Listy do Efezian). Tutaj też 
przebywał św. Jan Ewangelista. Zwiedzimy także miejsce zwane Wzgórzem Słowików, gdzie ostatnie lata życia spędziła Matka 
Boska. Do miejsca tego pielgrzymował Sługa Boży Jan Paweł II. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.
3 dzień: EFEZ – ISTAMBUŁ
Po śniadaniu wyjazd do Stambulu. Przeprawa promowa z Bandirmy do portu Yenikapi w Istambule. Zakupy na bazarze. Przyjazd 
od hotelu, kolacja, nocleg.
4 dzień: ISTAMBUŁ
Po śniadaniu zwiedzanie Sultanahmet, Hagia Sofia, Hipodromu, kościół św. Antoniego. Zwiedzanie Pałacu Topkapi. Przejazd do 
hotelu, kolacja, nocleg.
5 dzień: ISTAMBUŁ – ANKARA – KAPADOCJA
Po śniadaniu wyjazd z hotelu w kierunku Ankary. Zwiedzanie Anitkabir. Wyjazd z Ankary i przejazd do Kapadocji. 
Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.
6 dzień: KAPADOCJA
Po śniadaniu całodzienne zwiedzanie Kapadocji krainy o niezwykle ciekawym krajobrazie, którego największą atrakcją są skalne 
formacje zwane „czarodziejskimi kominami”: Goreme /muzeum „Pod Gołym Niebem”, Kościół św. Barbary, kościół Jabłka, 
kościół Tokali, Ciemny Kościół,  Avanos, Zelve, Pasabag. Postój w celu zrobienia zdjęć w Guvercinlik. Zwiedzanie Uchisar. 
Zakwaterowanie, kolacja, nocleg w hotelu.
7 dzień: KAPADOCJA – KONYA - ANTALAYA
Po śniadaniu zwiedzanie podziemnego miasta Kaymakli. Wyjazd w kierunku Konyi. Przerwa w Aksaray Agacli. Przyjazd do 
Konyi: starożytne Ikonium – ważne centrum religijne – siedziba i miejsce grobu założyciela słynnego zakonu Wirujących 
Derwiszów – zwiedzanie meczetu z grobem Mevlany. Przejazd do Antalyi, kolacja i nocleg.
8 dzień: 
Przejazd na lotnisko, powrót do Polski. 

PROGRAM RAMOWY. KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE.
Godziny lotów mogą ulec zmianie.

Cena: 2890 PLN 

Cena zawiera: bilet lotniczy; opłaty lotniskowe; transfer lotnisko-hotel-lotnisko; transfer klimatyzowanym autokarem lub mini busem (w 
zależności od ilości osób); zakwaterowanie oraz wyżywienie w obiektach 3* HB (śniadania oraz obiadokolacje); polskojęzycznego pilota; 
opiekę księdza; ubezpieczenie KL i NNW; podatek VAT.

Cena nie zawiera: opłaty wizowej 15 Euro; biletów wstępu do obiektów, przewodników lokalnych - około 155 Euro; napiwków; dopłaty 
do pokoju jednoosobowego 690PLN; dodatkowych ubezpieczeń kosztów rezygnacji, chorób przewlekłych; dodatkowych posiłków; napoi do 
obiadokolacji; wydatków własnych.
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