
ZJAVENIE APOŠTOLA JÁNA - APOKALYPSA 
– PO STOPÁCH 7 CIRKVÍ V MALEJ ÁZII
(dnešné Turecko)

Miesta z Nového zákona

4. DEŇ – Smyrna, Sardy a Filadelfia 
Prehliadka Smyrny a Sárd. Sardy boli hlavným mesto lýdského kráľovstva, kde žil najbohatší 
kráľ na svete, Kroisos. Poobede návšteva Filadelfie, o ktorom je dobre vedieť, že hovorí o období 
biblického pozdvihnutia cez rôzne hnutia. 

5. DEŇ – Svetový unikát Pamukkale s termálnou vodou a Laodicea   
Laodicea, si vlažný, ani studený ani horúci. Krásne zachované antické mesto. Oddych v hoteli 
alebo fakultatívne návšteva  Pamukkale, čo v preklade znamená „bavlnený zámok“. Sú to 
snehovo-biele vápencové terasy napustené termálnou liečivou vodou. Nachádza sa tu aj 
Hierapolis, rímske kúpeľné mesto. V hoteli si môžete dať termálny kúpeľ.

1. DEŇ – Let do Izmiru 

2. DEŇ – Pergamon a Tiyatira 
Návšteva Pergamonu, kde si prezrieme chrám cisára Trajána, ktorý bol proti novej kresťanskej 
doktríne. Dozvieme sa aj o prvých lekárskych operáciách v Asklepione. Poobede prehliadka 
Tiyatiry.

3. DEŇ – Efez 
Efe, jedno z najvýznamnejších archeologických lokalít na svete. Je spájaný s raným kresťanstvom 
a s pôsobením apoštola Pavla. Poobede oddych v hoteli alebo fakultatívne návšteva domčeka 
Panny Márie. Matka Božia tu prežila 9 rokov svojho života a údajne odtiaľto bola Nanebovzatá. 

Zadarmo návšteva 
vodopádov

ZADARMO

Zadarmo vstupné poplatky v hodnote 80 €

Kresťanský zájazd



6. DEŇ –Taurus 
Let balónom ponad Pamukkale (fakultatívne). 
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. 

7. DEŇ – Antálya a vodopád 
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. DEŇ – Odlet

Program

Nádherná krajina

Pamiatky

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 649 €

  Kresťanský 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 649 €  649 € 699 € 699 €

JESEŇ 15.10.-
22.10. 

 02.11.-
09.11.

05.11.-
12.11.

09.11.-
16.11.2016

Cena 699 € 699 € 649 € 649 €


