
TARZUS A KAPPADOKIA - STOPY 
KRESŤANSTVA V ZÁHADNEJ KRAJINE

Rodisko apoštola Pavla
temperamentným tureckým folklórom (fakultatívne). Ubytovanie v oblasti 
Nevşehir.

4. Deň – Kappadokia
Deň môžete začať letom balónom pri východe slnka (fakultatívne). 
Čakajú nás prechádzky čarovnou Kappadokiu. Navštívime Göreme  
múzeum v prírode, ktoré je plné byzantských kostolov tesaných v skalách, 
prekrásnych fresiek a podzemných kláštorov. Zoznámime sa aj so 
starovekým hrnčiarskym umením. Ubytovanie v oblasti Nevşehir.

5. Deň – Ikónia - Kostol sv. Heleny – Antálya
Dnes počas návštevy koberciarne odhalíme starodávne tajomstvo 

1. Deň - Prílet

2. Deň – Alanya – Anamur – Kostol sv. Tekly
Po krásnom výhľade na Alanyu jazdou popri pobreží pokračujeme ku 
stredovekej križiackej pevnosti Anamur. Poobede Kostol sv. Tekly, ktorá 
sa po vypočutí Pavlovej kázne rozhodla žiť v čistote a stala apoštolkou. 
Ubytovanie v oblasti Mersin.

3. Deň – Tarzus - Kappadokia
Tarzus – rodisko apoštola Pavla. Tu si prehliadneme riuny domu, kde 
Pavol vyrastal, studňu, z ktorej pil vodu a kostol zasvätený apoštolovi 
Pavlovi. Poobede pokračujeme do Kappadokie a večer si môžete spestriť 

Kresťanský zájazd



umenia ručne viazaných kobercov. V Ikónii 
si prehliadneme kostol sv. Heleny, ktorý dala 
postaviť matka cisára Konštantína – Helena,  
v 4. storočí. Ubytovanie v oblasti Antálye.

6. Deň – Antálya a vodopády
Antálya – perla Stredozemia. Navštívime 
známe vodopády, prejdeme sa v historickom 
centre, kde uvidíme symbol mesta Yivli Minare 
- flautový“ minaret. Bude možnosť nákupov 
tradičných tureckých výrobkov zo zlata a kože 
a tiež nákupov na tureckom bazáre. Ubytovanie 
v oblasti Antálye.

Program

Kappadokia

Architektúra

7. Deň – Perge alebo oddych pri mori 
Dnes relax v bazénoch a pri mori alebo sa 
vydáme ďalej po stopách apoštola Pavla do 
mesta Perge (za poplatok). Ubytovanie v oblasti 
Antálye.

8. Deň - Odlet

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 499 €

Úžasný zážitok

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 499 €  549 € 599 € 699 €

JESEŇ 12.10.-
19.10.

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

16.11.2016

Cena 699 € 699 € 549 € 499 €


