
TURISTIKA A WELLNESS V JUŽNOM 
TURECKU

Program
k mestu Simena, ktorého časť sa kvôli zemetraseniu prepadlo pod morskú 
hladinu. Dostaneme sa až k stredovekému hradu pri Simene a naskytne 
sa nám nezabudnuteľný výhľad na more a potopené mesto. Ubytovanie  
Therme Maris Termal Hotel.

4. deň – Dalyan a pláž Iztuzu
Fakultatívny program: Dnes výstup začína neďaleko hotela. Najprv 
navštívime miesto, kde sa starajú o ohrozený druh korytnačiek Carreta 
a kde kladú vajíčka. Od mesta Iztuzu sa budeme plaviť rybárskou loďkou 
po očarujúcej delte rieky Dalyan. Z antického mesta Kaunos vedie úzky 
chodník až na vrchol, odkiaľ sa nám naskytne nádherná panoráma rieky 
a dedinky Dalyanköy. Popoludní: Thermal & Wellnes & Spa možnosť využiť 

1. deň  Antálya
Prílet do Antálye a transfer do hotela. Večer stretnutie sa s vedúcim túry, 
informácie ohľadne výletov. Ubytovanie Sealife Hotel / Falez Hotel

2. deň - Vrch Olympos a Chiméra - horiaca hora   
Cesta na horu Olympos, kde sa nachádzajú zrúcaniny antického mesta. 
Pokračovanie k Chimériným ohňom, kde zo zeme prirodzene preniká 
plyn, ktorý horí a vytvára horiace kamene. Ubytovanie v hoteli Klados / 
Adrasan       
      
3. deň -  Simena - potopené mesto
Cesta do kedysi gréckeho mesta Kapaklı cez dych berúcu prírodu smerom 

PREČO TENTO ZÁJAZD
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Prekrásna príroda 
a nezabudnuteľné 
panorámy

Termálna voda na 
Pamukkale

Kúpanie v mori

Antické pamiatky



wellness program hotela. Ubytovanie  Therme 

Maris Termal Hotel.   

5. deň – Pamukkale – prírodný unikát 

s termálnou vodou

Pamukkale - snehobiele vápencové terasy 

naplnené liečivou termálnou vodou. Náš výstup 

začína od ruín rímskeho antického mesta 

Hierapolisa. Kamkoľvek sa pozrieme, uvidíme 

týčiace sa ruiny mesta z 2. storočia p.n.l. Cesta 

8. deň - Odlet

Veriac, že ste prežili príjemný týždeň plný 

nezabudnuteľných zážitkov, odletíme domov

Program Túry

Prírodné skvosty
Rieka Dalyan

Nádherná príroda

nás povedie pozdĺž najväčších pohrebísk antiky. 
Nakoniec si vychutnáme priaznivé účinky 
termálnej vody. Ubytovanie Tripolis hotel. 
       
6. deň - Volanie juhu
Z výšky 1 600 m.n.m. cesta na tureckú riviéru. 
Medzi borovicovými a cédrovými lesmi 
sa nachádza domov nomádskych Turkov. 
Navštívime miesto, kde turecké ženy ručne 
viažu koberce. Ubytovanie Sealife Hotel / Falez 
Hotel

7. deň – Antálya a oáza
Dnes si vychutnáme nádhernú nedotknutú 
prírodu s vodopádmi a skalnatými útvarmi 
neďaleko mesta, ktoré nám pripomína skutočnú 
oázu v púšti. Miesto je jedinečné vďaka 
kombinácii zelene, fauny, vody a skalnatých 
útvarov, ktoré vytvárajú neopakovateľnú 
scenériu. Nakoniec si prezrieme centrum 
Antálye, kde sa nám naskytne možnosť 
nákupu zlatých šperkov a kožených výrobkov. 
Ubytovanie Hotel Sealife / Hotel Falez 

Wellness v hoteli Therme Maris Hotel

2. deň
390 m
120 m
11.00 km
ca. 4.00 hod.

3. deň
390 m
120 m
8.00 km
cca. 4.00 h

4. deň
250 m
120 m 
10.00 km
cca. 4.00 h

5. deň
120 m
240 m
7.00 km
cca. 4.00 hh

7. deň
65 m   4.00 km
70 m   cca. 3.00 h

Let renomovanou 
leteckou spoločnosťou
Ubytovanie na 8 dní / 
7 nocí v uvedených 4* 
hoteloch v pohodlných 
izbách s kúpeľňou a WC 
(zmena je možná)
Raňajky a večere 
Kvalifikovaný turecký 
sprievodca
Kvalifikovaný slovenský 
sprievodca
Cesta klimatizovaným 
autobusom 
Poistenie CK proti 
insolventnosti

CENA ZAHŔŇA:
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Fakultatívny výlet 4. 
deň doobeda po rieke 
Dalyan (29 €)
Komplexné cestovné 
poistenie 13,20 €
Príplatok za 1 lôžkovú 
izbu 160 €.

CENA NEZAHŔŇA:
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3

JAR  06.04. – 10.04.2016 09.11. – 13.11.2016

Cena 649 € 649 €
 Pre skupiny ľubovoľný termín


