
Kresťanský zájazd

Zadarmo návšteva vodopádov

PO STOPÁCH APOŠTOLA PAVLA 
A PANNY MÁRIE

Pre katolíkov
mesta Milétos, obývaného už v dobe bronzovej. 
Apoštol Pavol sa tu zastavil na svojich misijných 
cestách. Poobede návšteva Baziliky apoštola 
Jána, kde bol údajne pochovaný. 

4. Prírodné terasy s termálnou vodou 

Pamukkale a Hierapolis
Pamukkale v preklade znamená „bavlnený 
zámok“. Sú to snehovo-biele vápencové terasy 
napustené termálnou liečivou vodou. Nachádza 
sa tu aj Hierapolis, rímske kúpeľné mesto, 
známe pôsobením svätého Filipa. V hoteli si 

1. Let do Izmiru

2. Efez a Domček Panny Márie
Efez, jedna z najvýznamnejších archeologických 
lokalít na svete. Efez je spájaný s raným 
kresťanstvom a s pôsobením apoštola Pavla. 
Deň zakončíme svätou omšou v domčeku Panny 
Márie. Matka Božia tu prežila 9 rokov svojho 
života a údajne odtiaľto bola Nanebovzatá. 
Ubytovanie v oblasti Kušadasi.
3. Milétos a Bazilika apoštola Jána - fakultatívne
Dnes oddych v hoteli alebo výlet. Prehliadka 

doprajete kúpeľ v termálnom bazéne.

5. Taurus 

Cez pohorie Taurus smerujeme na tureckú 

riviéru. Cestou navštívime prevádzku, v 

ktorej sa vyrábajú ručne viazané koberce a 

oboznámime sa s celým procesom ich výroby.

Tri prenocovania v oblasti Antálye.

6. Antálya a vodopády

Prehliadka Antálye. Navštívime známe vodopády 

a prejdeme sa v historickom centre. Možnosť 

nákupov tradičných tureckých výrobkov zo 

zlata a kože a tiež nákupov na tureckom bazáre.

7. Oddych v hoteli a pri mori

Dnes relax v bazénoch a pri mori alebo sa 

vydáme ďalej po stopách apoštola Pavla do 

mesta Perge, ktoré bolo jeho prvou misijnou 

zástavkou (za poplatok). 

8. Odlet 

Svätá omša v Domčeku Panny Márie v Efeze



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 €

Program

Svätá omša

EARLY
BOOKING

Apoštol Pavol

od 549 €

Katolícky zájazd

CENA

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 549 €   599 € 699 € 699 €

JESEŇ 12.10.-
19.10.

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

16.11.2016

Cena 699 € 699 €   599 € 549 €


