INFORMACJE
O IMPREZIE
Oferta 1

Na Styku Kultur
Turcja / Wyc. Objazdowe
Wyżywienie
Zakwaterowanie
Podróż tam
Powrót

2 posiłki
Pok. 2 os.
Wylot z Warszawa do Izmir dnia 25.09.2020 godz. 23:25 - 02:55
Wylot z Izmir do Warszawa dnia 03.10.2020 godz. 03:50 - 05:35

1999
PLN
za osobę

Opis oferty
Opis oferty: Izmir • Pergamon • Ayvalik • Cunda • Troja • Stambuł • Cesme • Chios • Izmir Fascynująca podróż po baśniowej i mitycznej Turcji, śladami sułtanów i bogów.
Najwspanialsze meczety muzułmańskiego świata, majestatyczne pałace, tajemnicze haremy wyznaczają szlak tej niepowtarzalnej wyprawy. Odkryj magiczny Stambuł, jedyne miasto
na świecie położone na dwóch kontynentach. Zachwyć się naturalnym pięknem wysepki Cunda. Zobacz, gdzie wypoczywają tureccy celebryci i wybierz się w rejs na grecką wyspę
Chios. Zwiedzaj najciekawsze miejsca Izmiru, położonego wokół pięknej zatoki. To dobre miejsce na zakupy i poznanie Turcji z nowoczesnej strony. Po pełnym wrażeń tygodniu
proponujemy wypoczynek nad morzem w wybranym hotelu z fantastycznej oferty ITAKI. Trasa w Turcji: ok. 1360 km.
1. DZIEŃ. IZMIR: Zbiórka uczestników na lotnisku. Bezpośredni przelot do IZMIRU. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
2. DZIEŃ. PERGAMON - AYVALIK - CUNDA (trasa: ok. 190 km): 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, wpisanego na listę UNESCO: Akropol i
Asklepiejon. Przejazd do AYVALIK. Spacer ulicami miasta, zwiedzanie starówki i wjazd na Rajskie Wzgórze, skąd można podziwiać panoramę Ayvaliku i okolicznych wysp. Na koniec
wizyta na malowniczej wyspie CUNDA, połączonej mostem ze stałym lądem. Jest tu mnóstwo nastrojowych knajpek i kawiarni, ciekawa architektura ze śladami greckiej przeszłości i
pozostałości cerkwi. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
3. DZIEŃ. TROJA - STAMBUŁ (trasa: ok. 490 km) : Śniadanie. Wykwaterowanie. 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, wpisanego na listę UNESCO. Przejazd do STAMBUŁU przez Cieśninę Dardanele oraz europejską część Turcji. Zwiedzanie Stambułu, jednej z
najbardziej intrygujących metropolii świata, której zabytkowe dzielnice wpisano na listę UNESCO. Zwiedzanie Błękitnego Meczetu - najpiękniejszego i najsławniejszego meczetu
Stambułu z 6 minaretami i ścianami pokrytymi 20 tys. niebieskich fajansowych płytek. Następnie Cisterna Basilica zwana Zatopionym Pałacem - kolosalny podziemny zbiornik o
powierzchni 9500 m², który nie ma odpowiednika na świecie oraz Hipodrom, serce metropolii z egipskim obeliskiem i grecko-rzymskimi kolumnami, gdzie odbywały się wyścigi
rydwanów i występy cyrkowców. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
4. DZIEŃ. STAMBUŁ: Śniadanie. Zwiedzanie rozpoczyna się od pałacu Topkapi, imponującej rezydencji sułtanów i centrum administracyjnym przez ponad 380 lat. Następnie Hagia
Sophia - Świątynia Mądrości Bożej, najsławniejsza bizantyjska budowla w Stambule i jedna z największych obecnie istniejących, uznawana za jeden z cudów architektonicznych
średniowiecznego świata. Dalej Wieża Galata - charakterystyczna budowla znajdująca się na wielu fotograﬁach przedstawiających panoramę Stambułu. Została wybudowana w 1348 r.
w ciągu murów obronnych. Podziwianie panoramy Stambułu z wieży. Rejs statkiem po cieśninie Bosfor. Jest to najlepszy sposób na relaks i poznanie wybrzeża. Cieśnina łączy Wschód z
Zachodem, ma znaczenie strategiczne i jest jedną z najważniejszych dróg morskich na świecie. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na
miejscu): "Stambuł nocą", czyli wieczorny spacer po mieście. To wspaniała okazja, aby przekonać się, jak miasto żyje nocą. Powrót do hotelu, nocleg.
5. DZIEŃ. STAMBUŁ (trasa: ok. 590 km): Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie pałacu Dolmabahce, słynącego z bogato dekorowanych, imponujących wnętrz. W jednej z 300
komnat mieszkał i zmarł "ojciec Turków " - Ataturk. 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 Cesme. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
6. DZIEŃ. CESME - CHIOS: Śniadanie. Czas wolny w CESME, miejsce uważane za bardzo elitarne, gdzie na wakacje przyjeżdża śmietanka towarzyska z największych miast i tureccy
celebryci. Dla chętnych fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): przeprawa na grecką wyspę CHIOS, która leży zaledwie 10 km w linii prostej od Cesme. W porcie uwagę
zwraca dobrze zachowany fort genueński z XIII w., gdzie obecnie mieści się muzeum i znajdujące się w pobliżu charakterystyczne wiatraki. Miasto było scenerią wielu mitologicznych
wydarzeń, na każdym kroku czuje się ducha przeszłości, a ruiny starożytnych miast zafascynują pasjonatów kultury antycznej. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
7. DZIEŃ. IZMIR (trasa: ok. 90 km): Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do IZMIRU. Zwiedzanie Izmiru - jednego z najnowoczesniejszych miast Turcji. Spacer malowniczym
deptakiem z widokiem na Zatokę Izmirską, który prowadzi do głównego Placu Konak. Znajduje się tu jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów miasta - wieża zegarowa i mały
meczet wyłożony błekitnymi kafelkami. Rejs promem na drugą stronę zatoki do Karsiyaki, gdzie znajduje się
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dom żony Ataturka. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
8. DZIEŃ.: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Czas wolny (zależnie od godziny wylotu), transfer na lotnisko w Izmirze i bezpośredni przelot do Polski. Dla osób, które przedłużają
pobyt o tygodniowy wypoczynek: śniadanie, wykwaterowanie, transfer do wybranego hotelu.
ŚWIADCZENIA: 7 noclegów w hotelach***/**** w miastach lub w okolicy miast: 1 w Izmirze, 1 w Ayvalik, 2 w Stambule, 2 w Cesme, 1 w Izmirze lub Cesme; 2-os. pokoje (możliwość
1 dostawki) z łazienkami, klimatyzowane • wyżywienie: 7 śniadań, 7 kolacji • przelot • przejazdy autokarem • opieka licenconowanego polskojęzycznego przewodnika lub pilota •
ubezpieczenie KL i NW
UWAGI: Obowiązkowe opłaty na miejscu: rejs po Zatoce Izmirskiej, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, audio guide: ok. 170 EUR (dzieci do 12 lat - 50% zniżki); napiwki: ok. 20
EUR/os.Wizy: obywatele RP podróżujący do Turcji w celach turystycznych na okres nie dłuższy niż 90 dni są zwolnieni z obowiązku wizowego.Opłaty fakultatywne: prom na wyspę
Chios: ok. 40 EUR; wymagane min. 10 osób; w terminach: 04.09.2020 oraz 25.09.2020 wycieczka na wyspę Chios nie odbędzie się - w zamian proponowana będzie wycieczka do
Alaca : ok. 15 EURPodczas święta Kurban Bajram niektóre obiekty muzealne i meczety są zamknięte dla zwiedzających.
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