
KAPPADOKIA

Ihneď si Vás získa
park a múzeum pod holým nebom Goreme, fascinujúce skalnaté útvary, 
krásne údolia a prírodné scenérie a mnoho ďalšieho

5. Deň – Kervansaray a Antálya
Návšteva selčuckého Kervansaray z 13. Storočia, ktoré slúžilo ako 
bezpečné miesto pre obchodné karavany. Návrat na tureckú riviéru

6. Deň – centrum Antálye
Prehliadka perly stredomoria, Antálye. Historické centrum s romantickým 
prístavom, vychutnáme si plavbou loďou (fakultatívne), navštívime 
turecký bazár, možnosť výhodných nákupov zlata a kože 

1. Deň – Prílet
Let do Antálye, ubytovanie v hoteli v oblasti Antálye

2. Deň – Konya – Kappadokia
Vydáme  sa do Kappadokie. V Konyi, v meste islámu a tanca, sa zastavíme 
v Mevlanovom múzeu, ktoré je dnes aj jeho známym mauzóleom. Mnísi – 
derviši sa tu učili tancu, počas ktoré sa dostávali cez trans bližšie k Bohu 

3. a 4. Deň – Kappadokia
Čakajú vás 2 nezabudnuteľné dni v Kappadokii plné unikátov, ktoré 
nenájdete nikde inde na svete. Podzemné mestá siahajúce až 10 podlaží do 
hĺbky, stovky byzantských kostolov a svätýň tesaných do skál, národným 

PREČO TENTO ZÁJAZD
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Očarujúce miesto, ktoré si vás 
získa okamžite

Tajuplné podzemné mestá 
a komplexy a prekrásne 
prírodné scenérie

Jeden z najfascinujúcejších 
regiónov na svete



7. Deň – oddych v bazénoch či pri mori
Oddych v hoteli pri mori či vo wellness v hoteli

8. Deň – Odlet
Veriac, že ste prežili krásnu dovolenku, odletíte 
domov

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

Očarujúce more

Kultúra a tradície

od 499 €

Všetky vstupné poplatky už v cene zájazdu

Pamiatky v cene

CENA

Dobrodúžstvo

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

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 €


