
PRVÉ KRESŤANSKÉ CIRKVI V MALEJ 
ÁZII - Z ISTANBULU PO ANTÁLYU

Miesta zo Svätého písma
4. DEŇ – EFEZ
Efez, jedna z najvýznamnejších archeologických lokalít na svete. Bol známy chrámom bohyne 
Artemis, ktorý bol považovaný za 1 zo 7 divov sveta. Apoštol Pavol tu evanjelizoval viac ako 2 roky. 
Poobede kúpanie v mori alebo návšteva Domčeka Panny Márie, kde prežila 9 rokov svojho života 
a údajne odtiaľto bola Nanebovzatá (fakultatívne) a prenocovanie v oblasti Kušadasi. 

5. DEŇ – PAMUKKALE A HIERAPOLIS
Prírodný skvost Pamukkale, čo v preklade znamená „bavlnený zámok“. Sú to snehovo-biele 
vápencové terasy napustené termálnou liečivou vodou. Nachádza sa tu Hierapolis, rímske kúpeľné 
mesto, známe pôsobením apoštola Filipa. V hoteli si budeme môcť tiež vychutnať termálny kúpeľ v 
termálnom bazéne. Prenocovanie v Pamukkale.

1. DEŇ – PRÍLET DO ISTANBULU

2. DEŇ –ISTANBUL
To najlepšie, čo v Istanbule je.  Hagia Sofia, kedysi najväčší kresťanský chrám na svete, Hippodrom 
a  Sultan Ahmet Camii – Modrá mešita. Prechádzka na egyptskom bazáre. Ku koncu je možnosť 
podniknúť nezabudnuteľnú plavbu loďou cez Bosporskú a Dardanelskú úžinu (fakultatívne). 
Prenocovanie v Istanbule.

3. DEŇ –TRÓJA
V Tróji mal apoštol Pavol sen, v ktorom sa mu zjavil Macedónčan, ktorý ho volal šíriť Božie Slovo do 
Európy. Prehliadnete si toto historické mesto spolu s jeho symbolom, trójskym koňom, zaspomínate 
si na krásnu Helenu  a silného Parisa. Prenocovanie v oblasti Ayvalik. 

Zadarmo návšteva 
vodopádov

ZADARMO

Zadarmo návšteva vodopádov 

Kresťanský zájazd



6. DEŇ – TAURUS 
Pokračujete cez pohorie Taurus na známu 
tureckú riviéru. Po ceste navštívite miesto, kde 
vidiecke ženy ručne viažu koberce. Zoznámite 
sa s celým procesom náročnej výroby. 
Prenocovanie v oblasti Antálye. 

7. Antálya a vodopády
Navštívime známe vodopády a prejdeme 
sa v historickom centre. Možnosť nákupov 
tradičných tureckých výrobkov zo zlata a kože 
a tiež nákupov na tureckom bazáre.

8. Odlet 

Program

Trója

CENA NEZAHŔŇA

Komplexné cestovné 
poistenie vrátane 
storna zájazdu 13,20 € 
(nepovinné)

Príplatok za 1- lôžkovú 
izbu 89 € (nepovinné)

Po prílete do Turecka 
odporúčame dokúpiť 
si u sprievodcu večere 
v hodnote 99 €

EARLY
BOOKING od 599 €

Posilníte si vieru 

CENA

Nádherná architektúra

Spiatočnú letenku do Turecka a späť
Ubytovanie na 8 dní / 7 nocí v prvotriednych 3*-4*-5* 
hoteloch
Bohaté raňajky formou švédskych stolov
Wellness v niektorých hoteloch – krytý bazén, parný kúpeľ 
a sauna
Duchovný doprovod
Služby profesionálneho slovenského / českého sprievodcu
Služby profesionálneho miestneho sprievodcu
Vstupné poplatky do pamiatok a objektov
Transfery v Turecku počas celého pobytu pohodlným 
a klimatizovaným autobusom
Poistenie CK proti insolventnosti podľa zákona

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA SLUŽBY OD A PO Z:
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JAR 06.04.-
13.04.

13.04. – 
20.04.

20.04 – 
27.04.

27.04. – 
04.05.2016

Cena 599 €   649 € 699 € 699 €

JESEŇ 12.10.-
19.10.

19.10.-
26.10. 02.11.-09.11. 09.11.-

16.11.2016

Cena 699 € 699 €   649 € 599 €


