TURCJA – wypoczynek i zwiedzanie
TURCJA - Turcja to przede wszystkim niezwykâa orientalna kultura z caâym bogactwem zabytków, interesujĊcych miejsc, i gorĊcych plaů, egzotyczna
roœlinnoœý i ciepâe, bâękitne morze zapraszajĊce do kĊpieli. Turcja jest nie tylko prawdziwym rajem dla zwolenników aktywnego wypoczynku, ale równieů
niezwykle pociĊgajĊcym miejscem dla ludzi interesujĊcych się reliktami przeszâoœci i kulturĊ islamu. BędĊc w Turcji nie moůna teů zapomnieý o tym,
ůe to wâaœnie tureckie miasta, takie jak Stambuâ, Efez, Hierapoliz i Afrodyzja sĊ pierwotnymi ogniskami wielkich cywilizacji. Stambuâ - dawna rezydencja
wielkich suâtanów zachwyca przepychem i orientalnĊ architekturĊ - to tutaj znajdujĊ się œwiatowej klasy zabytki - Paâac Topkapi, Hagia Sophia i Bâękitny
Meczet.

AYVALIK – malownicze miasteczko rybackie kusi turystów swoim naturalnym orientalnym pięknem i zabudowĊ w
greckim stylu. Tutaj znajdziecie Paľstwo wszelkie udogodnienia i rozrywki, poznacie wspaniaâych ludzi i przeůyjecie
niezapomniane chwile na ciepâych, kilometrami ciĊgnĊcych się egzotycznych plaůach. Bliskoœý bâękitnego morza, gorĊcego
piasku plaů i egzotycznej roœlinnoœci w niesamowity sposób zestawionej z obecnoœciĊ rozciĊgajĊcych się ogromnych
masywów górskich Taurusu i Gór Pontyjskich sprawia, ůe przed odwiedzajĊcym Turcję turystom rysuje się krajobraz
niezwykây i zachwycajĊcy. Wraůenie pogâębiajĊ pnĊce się ku niebu strzeliste wieůyczki meczetów i zabytkowych budowli w
stylu arabskim.
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU: Kalif ***+ urokliwy rodzinny hotel z niesamowita tureckĊ atmosferĊ i wysokiej
jakoœci obsâugĊ – idealny dla gryp mâodzieůowych zlokalizowany jest w centrum nadmorskiej dzielnicy Ayvaliku –
Sarymsakly. Hotel dysponuje klimatyzowanymi pokojami (opcjonalnie) 3-, 4- osobowymi. W pokojach âazienka,
indywidualna klimatyzacja i TV. Na terenie hotelu znajdujĊ się: restauracja (serwujĊca kuchnię tureckĊ i europejskĊ) –
doskonaâe bufety, piękny basen, sala telewizyjna, salon gier, stoây do ping-ponga, bilard, sala dyskotekowa, kawiarenka,
mini bar. Istnieje moůliwoœý uprawiania sportów wodnych (za dopâatĊ).

Œwiadczenia :

Zakwaterowanie:

Transport:
Ubezpieczenie:

9 noclegów w hotelu***+ (pokoje 3-, 4- 5,- osobowe z peânym węzâem
sanitarnym, częœý pokoi typu studio 3+2);
3 x dziennie: œniadanie, obiad z podwieczorkiem, kolacja (pierwszym
posiâkiem jest kolacja w dniu przyjazdu, a ostatnim œniadanie w dniu
wyjazdu) oraz suchy prowiant na drogę powrotnĊ;
autokar komfortowy (mini-barek, WC, video, klimatyzacja);
KL i NW, bagaů SIGNAL IDUNA TRAVEL;

Opieka pilota:

strzeůona plaůa.

Wyůywienie:

WYJAZD
29.06 – 11.07.2012
14.07 – 26.07.2012
04.08 – 16.08.2012
02.09. – 14.09.2012
16.09. – 28.09.2012

CENA
1 890,00 zâ
1 890,00 zâ
1 920,00 zâ
1 890,00 zâ
1 890,00 zl.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:


Trasa przejazdu: Czechy, Sâowacja, Węgry, Serbia, Grecja lub Czechy, Węgry, Rumunia, Buâgaria, czas przejazdu: ok. 32-34
godz. (uzaleůniony od sytuacji na przejœciach 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]
 Kaůdy uczestnik powinien posiadaý paszport - (przy wjeĨdzie wymagana waĪnoĞü paszportu wynosi minimum
szeĞü miesiĊcy). Wizy tureckiej [15 euro]
ORGANIZATOR: ALMA TOUR Biuro Turystyki. Táumaczenia. Education. Wynajem autokarów–Busy
ul. Mickiewicza 4 39-400 Tarnobrzeg tel/fax 15 823 57 65 , e-mail; ama@tbg.net.pl
Zapraszamy!!!



