Program wycieczki - Turcja
Aby było Państwu wygodniej będziemy mieszkali w jednym hotelu i jeździli na
wycieczki jednodniowe, bez przepakowywania, bez gonitwy.
Dzień 1
Lecimy do Turcji! Spotykamy się na lotnisku w Warszawie. Lecimy bezpośrednio do
Alanyi. Prosto z lotniska udajemy się do hotelu, kwaterujemy i relaksujemy się po
podróży. Wieczorem kolacja i wspólne tańce.
Dzień 2
Po śniadaniu ruszamy na zwiedzanie. Dzisiejsza wycieczka nazywa się Złoty Trójkąt
/Manavgat - Aspendos - Side/ W trakcie dnia poczęstujemy Państwa obiadem. Na
kolację wracamy do hotelu.
Dzień 3
Przeznaczony będzie na kompletne lenistwo, nicnierobienie, relaks… Śniadanie –
plaża – obiad – plaża – kolacja – impreza. Regenerujemy się, łapiemy wiosenne
słońce, upajamy się Turcją.
Dzień 4/5
Jedziemy na długą imęczącą, ale jakże malownicza wycieczkę do legendarnej
Kapadocji. W Kapadocji zwiedzamy klasztor Wirujących Derwiszy (Mevlana) w
Konyi, Skansen kościołów Goreme, miasto podziemne, karawanseraj, skalny dom,
doliny, m.in.: Pasabag, Uchisar, Cavusin, Goreme, Gołębi, skalne zoo. Wieczorem
zapraszamy Państwa na Wieczorek Kapadocki, z jedzeniem, napojami i hulanką.
Śpimy w hotelu 4****.
Następnego dnia intensywnie zwiedzamy dalej, po czym ruszamy w drogę
powrotną. Wieczorem meldujemy się w naszym hotelu.
Dzień 6
Dzień solidnie relaksacyjny, czas naprawdę porządnie odpocząć po tych wszystkich
ekscesach. Życie płynie w rytm posiłków, fajki wodnej i kąpieli w morzu lub
basenie. Wieczorem obowiązkowa impreza.
Dzień 7
Na pożegnanie wybraliśmy dla Państwa wyprawę w góry Taurus. Dziś zajrzymy do
kanionu Sapadere, zobaczymy wodospad, odwiedzimy tureckich gospodarzy i
będziemy zgłębiali tajniki plantacyjnej hodowli owoców oraz jedwabników. Około 17
wrócimy do hotelu i oddamy się
pakowaniu. Potem kolacja i zielona noc.
Dzień 8
Dzień wylotowy. Śniadanie i relaks aż do wyjazdu. Po czym zdążamy na lotnisko,
wsiadamy do samolotu i pędzimy do Polski.

W CENIE WYJAZDU:
PRZELOT – Warszawa – Alanyia – Warszawa –przelot w klasie ekonomicznej bez
przsiadek z bagażem 20kg
7 NOCLEGÓW w Turcji – 6 w Vikingen Infinity 5*****, i jeden w trakcie wycieczki
do hotel 4 gwiazdkowy, pokoje 2-osobowe
WYŻYWIENIE - w Vikingen All Inclusive, na wycieczce 2 posiłki - śniadania i
obiadokolacje,
TRANSFERY – na trasie lotnisko – hotel – lotnisko, oraz niezbędne przejazdy na
miejscu,
BILETY WSTĘPU w trakcie zwiedzania w miejscach wymienionych w programie
OPIEKA polskojęzycznego Pilota-Przewodnika,
NIESPODZIANKI I DEGUSTACJE w czasie podróży,
WIELE UŚMIECHU i ŻYCZLIWA ATMOSFERA w czasie wyjazdu,
UBEZPIECZENIE turystyczne wariant podstawowy.
POZA CENĄ WYJAZDU (DODATKOWO PŁATNE):
WYDATKI NATURY OSOBISTEJ np. przekąski, napoje, pamiątki, taksówki,
połączenia telefoniczne, dojazd na/ z miejsca zbiórki,
WSTĘPY i dodatkowe atrakcje 100 euro
DOPŁATA DO POKOJU 1-OSOBOWEGO,
DODATKOWE NAPOJE,

