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WYCIECZKA SAMOLOTOWA
8 DNIOWA

KAPADOCJA -
W KRAINIE DERWISZY

Zapraszamy na:

TERMIN:  24.09 - 01.10.2022
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Przelot Warszawa/Katowice – Antalya. Na dzień dzisiejszy wyloty o godz. 8.30  z Warszawy/o godz. 
9.55 z Katowic. Przylot do Antalyi z Warszawy o godz. 12.30 z Katowic o godz. 13.55. 
Transfer do hotelu ****, zakwaterowanie, obiadokolacja. 
Po odpoczynku czeka nas przywitanie z Antalyą - kurortem Riwiery Tureckiej, położoną nad zatoką o 
tej samej nazwie na Morzu Śródziemnym u podnóży Gór Taurus. Przejazd do punktu widokowego na 
Wodospad Arbuzowy i krótki wieczorny spacer po mieście. 
Nocleg (1).

Wcześniejsze śniadanie/lub prowiant na podróż. 
Wymeldowanie z hotelu i przejazd na lotnisko. O godz. 8.20 wylot do Kayseri – miasta usytuowanego 
w Środkowej Turcji. Przylot do Kayseri o godz. 9.35. W starożytności Kayseri (Cezarea Kapadocka) 
stanowiło metropolię chrześcijańską. i siedzibę biskupa Bazylego Wielkiego (IV w. n.e.), za czasów 
którego Cezarea była potężnym miastem, a jej biskup był metropolitą Kapadocji, czyli namiestnikiem 
patriarchy w rejonie Pontu.
 Przejazd do Uchisar (ok. 90 km) – urokliwego miasteczka w pobliżu Goreme w centralnej Anatolii. 
Zakwaterowanie w hotelu ****. Wypoczynek. 
W godzinach popołudniowych udamy się na zwiedzanie romantycznego Uchisar z bajkowym zamkiem 
w tle, który w rzeczywistości jest ogromną 60 metrową skałą „podziurawioną” tunelami i oknami. 
Skosztujemy tureckiej kawy w skrytych jaskiniach a zarazem przytulnych kawiarenkach. Zrelaksowani 
odwiedzimy tego dnia jeszcze Dolinę Gołębią, która swą nazwę wzięła od gołębników wydrążonych w 
tufie. Gołębie, jak podają znawcy tematu, są tam bardzo cenione, ponieważ ich odchody połączone z 
tufem dają bardzo dobry nawóz wykorzystywany w kapadockich winnicach. 
Po zwiedzeniu udamy się do restauracji na obiadokolację z kuchnią lokalną. 
Wypoczynek, nocleg (2).

Śniadanie 
Przejazd do Devrent przez Ortahisar na zwiedzanie Doliny Wyobraźni (20 km).
Następne odwiedzimy PasaBag (10 km), czyli Dolinę Mnichów. Obydwie doliny zachwycają unikalnymi 
formacjami skalnymi. Obiadokolację zjemy w lokalnej restauracji. 
Po powrocie do hotelu – czas wolny. Zarówno dla spacerowiczów jak i tych wolących po aktywnym 
dniu spędzić wieczór z lampką wina na tarasie, rozświetlone miasteczko okaże się rajem. 
Nocleg (3)

DZIEŃ 1   WARSZAWA/KATOWICE - ANTALYA

DZIEŃ 2    ANTALYA – KAYSERI - UCHISAR

DZIEŃ 3     DOLINA WYOBRAŹNI (DEVRENT) – DOLINA MNICHÓW 
                  (PASABAG)
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Chętni jeszcze przed śniadaniem będą mogli zasmakować jednej z największych atrakcji regionu – lotu 
balonem. Będzie również możliwość pojechania na punkt widokowy, z którego można obserwować 
niezapomniany widok wznoszących się do lotu o świcie balonów. 
Śniadanie. Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie Goreme, wyjątkowego miasteczka, w którym 
znajduje się Muzeum Goreme Acik Hava (UNESCO). Na terenie muzeum pod otwartym niebem 
zobaczymy wykute w skale obiekty sakralne z IV w. n.e. Damy sobie czas, aby zagubić się w tej 
bajkowej krainie, podobnie jak w pobliskiej Dolinie Miłości (Aşk Vadisi). Dolina Miłości jest oddalona

W drodze będziemy mogli nacieszyć się krajobrazem z licznymi winnicami. 
Po zwiedzaniu i ochłonięciu z wrażeń - lunch, po którym wrócimy do hotelu, aby odpocząć przed 
kolejną atrakcją – Wieczorem Kapadockim. W podziemnej restauracji odbędzie się istne show - pokaz 
tradycyjnych tańców tureckich, taniec wirujących derwiszy, inscenizację tureckich zaręczyn, taniec 
brzucha… Wieczór Kapadocki to doskonała okazja do tańca i degustacji lokalnych trunków. 
Nocleg (4).

Śniadanie. 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do podziemnego miasta Derinkuyu (ok. 35 km), 
gdzie podczas wycieczki pieszej poznamy historię tego magicznego miejsca, odwiedzimy klasztory, 
zobaczymy niezwykłą przyrodę. 
Następnie przejazd do Doliny Ihlara (52 km), która oferuje odwiedzającym jeden z najpiękniejszych 
widoków Kapadocji. Właściwie jest to 16-kilometrowy kanion wyrzeźbiony przez rzekę w wulkanicznej 
skale. 
Po zwiedzaniu przejazd do miasta Aksaray (ok. 40 km) zwanego „bramą Kapadocji” – stolicy prowincji 
o tej samej nazwie. W 45 km od Aksaray znajduje się jeden z największych karawan-serajów w Turcji - 
Sułtanhani, który odwiedzimy podczas naszej podróży. 
W okolicach karawan-seraju zjemy obiadokolacje. 
Następnie przejazd do Konya (110 km) - miasta usytuowanego na Wyżynie Anatolijskiej, stolicy 
prowincji Konya. 
Zakwaterowanie w hotelu ***, nocleg (5).

DZIEŃ 4   GOREME – DOLINA MIŁOŚCI - WIECZÓR KAPADOCKI

      o niespełna 5 km od Goreme. 

DZIEŃ 5   DERINKUYU - DOLINA IHLARA – AKSARAY – SULTANHANI -   
                KONYA
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Śniadanie. 
Wymeldowanie z hotelu i wycieczka po Konya. Konya (Ikonion) podobnie jak Kayseri (Cezarea 
Kapadocka) jest starym miastem rzymskim i bizantyńskim, a także dawną stolicą Państwa Seldżuków. 
W Konya m.in. zwiedzimy Muzeum Mevlany, znanego również jako Rumi - założyciela zakonu 
wirujących derwiszy. W murach dawnego klasztoru położonego przy szesnastowiecznym meczecie 
obecnie mieści się muzeum wypełnione dziełami sztuki islamskiej. 
Po zwiedzeniu przejazd do maleńkiej miejscowości Ormana (ok. 180 km), która słynie z ciekawej 
tradycyjnej architektury domów mieszkalnych i usytuowanej w jej pobliżu jednej a najpiękniejszych 
jaskiń – Altinbesik. Zwiedzimy tę piękną jaskinie i przepłyniemy łodziami podziemną rzeką. 
Obiadokolacja i przejazd do Antalyi (165 km) do hotelu **** na nocleg (6)

Śniadanie. 
Po śniadaniu zaprosimy Państwa na rejs po morzu, w trakcie którego opłyniemy Wyspę Żółwi. 
Lunch zjemy w lokalnej restauracji. Następnie w programie jest przewidziany wjazd kolejką linową na
najwyższy szczyt Gór Taurus, skąd rozpościera się zachwycający widok na zatokę Antalya, miasto i 
szczyty gór. Będzie to symboliczne pożegnania pięknej krainy. 
Powrót do hotelu na wypoczynek, nocleg (7).

Śniadanie/lub prowiant zamiast śniadania (zależy od godzin wylotu). Wykwaterowanie z hotelu i 
transfer na lotnisko w Antalyi. 

Wracamy do kraju pełni niezapomnianych wrażeń 

DZIEŃ 6   KONYA – ORMANA - ANTALYA

DZIEŃ 7  ANTALYA (WYPOCZYNEK)

                                                
DZIEŃ 8  – ANTALYA – WARSZAWA/KATOWICE

       Na dzień dzisiejszy wylot do Warszawy jest przewidziany o godz. 5.35/lub 11.50/do Katowic o  
       godz. 7.00/lub 14.00. 
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Ubezpieczenie KL (w tym Covid oraz choroby przewlekłe), od NNW, bagaż 
Opiekę pilota polskojęzycznego na terenie Turcji

Transfery „z” i „na” lotnisko w Antalyi
Bilet na samolot na trasie Antalya - Kayseri
Transport miejscowych autokarem/busem/samochodami terenowymi w trakcie podróży po Turcji
7 noclegów w hotelach (3 noclegi w hotelu **** w Antalyi blisko morza, 3 noclegi w hotelu **** w 
zabytkowej części Uchisar, 1 nocleg w hotelu *** w Konya) 
7 śniadań (w formie bufetu szwedzkiego)
2 lunche + 5 obiadokolacji (zgodnie z realizacją programu)
Usługi tureckiego przewodnika w trakcie 8 dni podróży po kraju

Ceny biletów lotniczych  linii Corendon na trasie Warszawa – Antalya - Warszawa/ Katowice – Antalya – 
Katowice są uzależnione od daty zawarcia umowy i aktualnej ceny biletów z opłatami 
administracyjnymi oraz od miejsca wylotu.

CENA:  
                   Grupa min. 18-osobowa: 530 zł + 680 euro
                   Grupa min. 15-osobowa: 545 zł + 695 euro
                   Grupa min. 12-osobowa: 570 zł + 745 euro
                   + koszt biletu na samolot Warszawa/Katowice – Antalya – Warszawa/Katowice

ŚWIADCZENIA biura w złotych zawierają:

ŚWIADCZENIA w euro zawierają:

SAMOLOT

Na dzień 10.07.2022 koszt biletu są następujące

Do wyboru są następujące opcje: 
1.Eco (obejmujący bezpłatny bagaż podręczny: 40 × 30 × 15 cm, maks. 3 kg + podręczną walizkę na kółkach 
55 × 40 × 25 cm, maks. 8 kg; zmiana/zwrot nie są możliwe) od 270 Euro
2.Flex (obejmujący bezpłatny bagaż podręczny 40 × 30 × 15 cm, maks. 3 kg + podręczną walizkę na kółkach 
55 × 40 × 25 cm, maks. 8 kg oraz bagaż rejestrowany 23 kg; zmiana/zwrot ograniczone) - od 335 Euro
3.Premium (obejmujący bezpłatny bagaż podręczny 40 × 30 × 15 cm, maks. 3 kg + podręczną walizkę na 
kółkach 55 × 40 × 25 cm, maks. 8 kg oraz bagaż rejestrowany 32 kg; zmiana/zwrot elastyczne) - od 375 
Euro

INFORMACJE

CENA
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INFORMACJE

INFORMACJE DODATKOWE

KAPADOCJA
24.09 - 01.10.2022

DODATKOWA INFORMACJA I ZAPISY: 
 

CENY BILETÓW LOTNICZYCH LINII CORENDON NA TRASIE WARSZAWA – ANTALYA - 
WARSZAWA/ KATOWICE – ANTALYA – KATOWICE SĄ UZALEŻNIONE OD DATY ZAWARCIA 

UMOWY I AKTUALNEJ CENY BILETÓW Z OPŁATAMI ADMINISTRACYJNYMI ORAZ OD MIEJSCA 
WYLOTU

 
TURCJA COVID 19 (CZERWIEC) – NA CHWILĘ OBECNĄ PCR TESTY ORAZ WSZYSTKIE 

OGRANICZENIA ZOSTAŁY ZNIESIONE

Składka TFG - 13 zł / TFP 13 zł
Sprzęt audio - 40 zł
Na opłatę na miejscu w Turcji za:

LOT BALONEM – atrakcja droga, ale podobna jedyna w swoim rodzaju – koszt to 180 
euro/os. w koszu balonu powietrznego do 18 osób

KOSZTY DODATKOWE:

       -  wstępy do zwiedzanych obiektów
       -  przewodników muzealnych (tłumaczenie na język polski)
       - uroczystą kolację oraz udział w Wieczorze Kapadockim
       -  przepłynięcie łodziami podziemną rzeką
       -  rejs statkiem po morzu, 
        - wjazd kolejką linową w Antalyi 
       trzeba przeznaczyć ok. 160 euro
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