
VITAL TOUR

Poznávací zájazd s pobytom pri mori
1. Let do Antálye

Let do Antálye a ubytovanie v hoteli. 

2. Demre a Myra 

Jazdou popri stredozemnom pobreží s krásnymi výhľadmi sa dostaneme do antického mesta 
Demre. Prehliadneme si skalné hroby, ktoré patria k najfascinujúcejším pozoruhodnostiam Turecka. 
Prenocovanie v oblasti Mugla.

3. Plavba loďou, bahenný a termálny kúpeľ

Dnes podnikneme úžasnú plavbu loďou ústím rieky Dalyan (fakultatívne). Iba člnom sa dá dostať 
na pláž Iztuzu, ktorá je známa korytnačkami caretta. Tu si dáme prestávku na kúpanie a doprajeme 
si prírodný bahenný kúpeľ.  Poobede nás čaká prírodný skvost 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. 

Termálna voda na Pamukkale je známa pre svoje priaznivé účinky pri reumatických či kožných 

ťažkostiach, ako aj pri problémoch so srdcom či obličkami. V hoteli si vychutnáte kúpeľ v tejto 
vode. Prenocovanie v oblasti Pamukkale.

4. Taurus

Cez krásne pohorie Taurus smerujeme na tureckú riviéru. Cestou navštívime prevádzku, v ktorej 
sa vyrábajú ručne viazané koberce a oboznámime sa s celým procesom ich výroby. Turecko je 
svetoznáme svojimi ručne viazanými kobercami. Štyri prenocovania v oblasti Antálye.

5. Antálya – centrum a vodopády

Dnes si prehliadneme Antályu, perlu tureckej rivéry. 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. 

Dnes si doprajeme návštevu tureckých kúpeľov – hamamu. Horúci vzduch, vyhrievané mramorové 
kamene, peeling tela, mydlové bubliny a celotelová masáž. 



PREČO TENTO ZÁJAZD?

Poznávací zájazd s pobytom pri mori 

Zadarmo masáž

Zadarmo návšteva tureckého hamamu

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
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
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6. – 7.  

Tieto dni sú určené na oddych v hoteli, kde si môžete dopriať pláž, more a bazény. 

8. Odlet

Veriac, že ste prežili krásnu dovolenku, odletíme domov.

od 549 €

Pobyt pri mori

CENA

Dobrodružstvo

Pamiatky Lususný hotel

JAR 06.04.-
13.04.

13.04. – 
20.04.

20.04 – 
27.04.

27.04. – 
04.05.2016

Cena 549 €   599 € 649 € 699 €

JESEŇ 12.10.-
19.10.

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

16.11.2016

Cena 699 € 649 €   599 € 549 €Pobyt pri mori

Dobrodružstvo


