
        TURCJA – wypoczynek i zwiedzanie 
TURCJA - Turcja to przede wszystkim niezwyk a orientalna kultura z ca ym bogactwem zabytków, interesuj cych miejsc, i gor cych pla , egzotyczna

ro linno  i ciep e, b kitne morze zapraszaj ce do k pieli. Turcja jest nie tylko prawdziwym rajem dla zwolenników aktywnego wypoczynku, ale równie
niezwykle poci gaj cym miejscem dla ludzi interesuj cych si  reliktami przesz o ci i kultur islamu.  B d c w Turcji nie mo na te  zapomnie  o tym,

e to w a nie tureckie miasta, takie jak Stambu , Efez, Hierapoliz i Afrodyzja s  pierwotnymi ogniskami wielkich cywilizacji. Stambu  - dawna rezydencja
wielkich su tanów zachwyca przepychem i orientaln  architektur  - to tutaj znajduj  si wiatowej klasy zabytki - Pa ac Topkapi, Hagia Sophia i B kitny

Meczet.
AYVALIK – malownicze miasteczko rybackie kusi turystów swoim naturalnym orientalnym pi knem i zabudow  w 
greckim stylu. Tutaj znajdziecie Pa stwo wszelkie udogodnienia i rozrywki, poznacie wspania ych ludzi i prze yjecie
niezapomniane chwile na ciep ych, kilometrami ci gn cych si  egzotycznych pla ach. Blisko  b kitnego morza, gor cego
piasku pla  i egzotycznej ro linno ci w niesamowity sposób zestawionej z obecno ci  rozci gaj cych si  ogromnych
masywów górskich Taurusu i Gór Pontyjskich sprawia, e przed odwiedzaj cym Turcj  turystom rysuje si  krajobraz 
niezwyk y i zachwycaj cy. Wra enie pog biaj  pn ce si  ku niebu strzeliste wie yczki meczetów i zabytkowych budowli w
stylu arabskim.
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU: Kalif ***+ urokliwy rodzinny hotel z niesamowita tureck  atmosfer  i wysokiej
jako ci obs ug  – idealny dla gryp m odzie owych zlokalizowany jest w centrum nadmorskiej dzielnicy Ayvaliku – 
Sarymsakly. Hotel dysponuje klimatyzowanymi pokojami (opcjonalnie)  3-, 4-  osobowymi. W pokojach azienka,
indywidualna klimatyzacja i TV. Na terenie hotelu znajduj  si : restauracja (serwuj ca kuchni  tureck  i europejsk ) – 
doskona e bufety, pi kny basen,  sala telewizyjna, salon gier, sto y do ping-ponga, bilard, sala dyskotekowa, kawiarenka, 
mini bar.  Istnieje mo liwo  uprawiania sportów wodnych (za dop at ).

wiadczenia :
Zakwaterowanie: 9 noclegów w hotelu***+ (pokoje 3-, 4- 5,- osobowe z pe nym w z em

sanitarnym, cz  pokoi  typu studio  3+2); 
Wy ywienie: 3 x dziennie: niadanie, obiad z podwieczorkiem, kolacja (pierwszym 

posi kiem jest kolacja w dniu przyjazdu, a ostatnim niadanie w dniu 
wyjazdu) oraz suchy prowiant na drog  powrotn ;

Transport: autokar komfortowy (mini-barek, WC, video, klimatyzacja);
Ubezpieczenie: KL i NW, baga  SIGNAL IDUNA TRAVEL; 

Opieka pilota: strze ona pla a.

WYJAZD CENA
29.06 – 11.07.2012 1 890,00 z
14.07 – 26.07.2012 1 890,00 z
04.08 – 16.08.2012 1 920,00 z
02.09. – 14.09.2012 
16.09. – 28.09.2012    1 890,00 z

   1 890,00 zl.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
Trasa przejazdu: Czechy, S owacja, W gry, Serbia, Grecja  lub Czechy, W gry, Rumunia, Bu garia, czas przejazdu: ok. 32-34 
godz. (uzale niony od sytuacji na przej ciach granicznych).
Kieszonkowe: imprezy fakultatywne wg uznania PERGAMON – [35 euro] - EFEZ [55 euro] -EFEZ + 
PAMUKKALE [90 euro] AYVALIK +WYSPA  ALIBEY + Wzgórze SEYTAN-SOFRASI [20 euro] 
WYCIECZKA MORSKA [25 euro]
Ka dy uczestnik powinien posiada  paszport - (przy wje dzie wymagana wa no  paszportu wynosi minimum
sze  miesi cy).  Wizy tureckiej [15 euro]

ORGANIZATOR:  ALMA TOUR Biuro Turystyki. T umaczenia. Education. Wynajem autokarów–Busy
ul. Mickiewicza 4 39-400 Tarnobrzeg tel/fax 15 823 57 65 , e-mail; ama@tbg.net.pl    Zapraszamy!!!


