WYBRZEŻE LIKIJSKIE (TURCJA
SAMOLOTEM)
Termin: 21-03-2020 / 28-03-2020 (8 dni) (kat.: Wycieczka Weekendowa)
Miejsce zbiórki: Lotnisko Fryderyka Chopina Warszawa
Program:
*
DZIEŃ 1 Wylot do Antalyi
Przylot do Antalyi. Przejazd do hotelu na nocleg.
*
DZIEŃ 2 Myra
Trasa wycieczki przebiega drogą wzdłuż wybrzeża, z którego rozpościera się wspaniały widok na
Morze Śródziemne i strome szczyty gór Taurus. W Myrze zwiedzą Państwo grobowce skalne, które
należą do najbardziej fascynujących atrakcji Turcji. Groby i sarkofagi pochodzą z IV wieku p.n.e. W
Myrze zobaczymy również kościół, w którym pochowany został Św. Mikołaj. Nocleg w okolicach
miasta Mugla.
*
DZIEŃ 3 Likia
W tym dniu zabierzemy Państwa na wyprawę drogą wodną. Będziemy płynąć szlakiem żeglugowym
Dalyanu. Jedynie łodzią można dotrzeć na plażę Iztuzu, znaną również jako Plaża Zółwi, na końcu
laguny. Tutaj zrobimy sobie przerwę na kąpiel, a potem wrócimy na wybrzeże. Kolejne dwa noclegi w
okolicach barwnego i tętniącego życiem miasta Kusadasi.
*
DZIEŃ 4 Efez
Jest to doskonale zachowane antyczne miasto. Na jego terenie znajdują się jedne z największych na
świecie wykopalisk archeologicznych. Święty Paweł Apostoł podczas swej trzeciej podróży misyjnej
zatrzymał się właśnie tutaj. Z Efezem związana jest też postać św. Jana Ewangelisty, który tu właśnie
spędził ostatnie lata życia i napisał swoją Ewangelię. Wielki Teatr, Świątynia Domicjana i Biblioteka
Celsusa to zabytki, które koniecznie trzeba zobaczyć na własne oczy! Władze tureckie objęły teren
ochroną tworząc w tym miejscu Park Narodowy, który objęło swoim patronatem UNESCO, wpisując
go na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego. Nocleg w Kusadasi.
*
DZIEŃ 5 Pamukkale i Hierapolis
Przejazd malowniczą doliną meandrów do Pamukkale (zwanego Bawełnianym Zamkiem). Widoczne z
daleka śnieżnobiałe wapienne tarasy powstały w wyniku osadzania się złogów nanoszonych przez
spływającą z termalnych źródeł wodę. Okazja do kąpieli w źródłach termalnych. Z drugiej strony
Pamukkale zwiedzimy ruiny miasta Hierapolis z doskonale zachowanym teatrem. Nocleg w
Pamukkale.
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*
DZIEŃ 6 Manufaktura Dywanów
W tym dniu udamy się w podróż powrotną do Antalyi. Po drodze zatrzymamy się w należącej do
Rządu Tureckiego manufakturze dywanów. Będziemy mieli okazję przyjrzeć się poszczególnym
etapom powstawania wyrobów, począwszy od hodowli jedwabników po techniki tkania.
*
DZIEŃ 7 Antalya
Antalya to jedno z najpiękniejszych miast Tureckiej Riwiery. Odwiedzimy m.in. symbol miasta słynny żłobiony minaret Yivli. Turcja znana jest także z fabryk złota i skór. Można tutaj nabyć w
korzystnych cenach biżuterię i wyroby skórzane. Uwieńczeniem dnia będzie wizyta nad
wodospadami Karpuzkaldiran.
*
DZIEŃ 8 Powrót
Transfer na lotnisko i lot powrotny do Polski.
*
Program wycieczki jest ramowy ( orientacyjny ) np. kolejność realizacji poszczególnych punktów
programu lub niektóre godziny mogą ulec zmianie. Promocje oferty nie łączą się.
*
Paszport musi być ważny przez minimum 6 miesięcy od daty powrotu!
*

Koszt Uczestnictwa:
1173.00 zł zwykły / normalna ;

1173.00 zł dla seniora / stały klientów

Uwagi:
* Cena zawiera: * przelot samolotem czarterowym z bagażem rejestrowanym, * program zwiedzania
według oferty, * transfer lotnisko-hotel-lotnisko, * zakwaterowanie w hotelach kategorii **** i *****, *
wyżywienie według zarezerwowanej oferty (BB - śniadania, HB - śniadania i obiadokolacje + pakiet
komfort), * opiekę polskojęzycznego rezydenta, * opłaty lotniskowe, * składkę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny, * ubezpieczenie KL, NNW oraz bagażu oraz choroby przewlekłe. Cena nie
zawiera: * opłaty za wizę turecką (koszt 35 USD www.evisa.gov.tr), * w wersji BB pakietu komfort obiadokolacje i bilety wstępu według programu wycieczki + rejs po rzece Dalyan - 590 PLN od
osoby, * ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, * wycieczek opcjonalnych sprzedawanych na miejscu *
ewentualnych opłat klimatycznych według lokalnych przepisów. * Organizatorem imprezy jest Biuro
Podróży PREMIO TRAVEL. _
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