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Program- és árajánlat!
Törökországi körutazás
2023. október 3-14. 

1. nap: Indulás Pécsről, ill. Keszüről a kora hajnali órákban, utazás Szerbián keresztül Bulgáriába. – Szállás: Szófia.
2. nap: Utazás Törökországba, s ott átkelés az Európát Ázsiától elválasztó tengerszoroson, a Dardanellákon. – Szállás: Canakkale.
3. nap: Trója: séta az ókori romok és faló óriási másolata körül. – Szállás: Kusadasi, ahol a tengerparti hotelban és a parton lehetőség van kipihenni az elmúlt 2 nap fáradalmait.
4. nap: Ephesos: az ókor egyik legjelentősebb városa, ahol az Artemis-templom a világ hét csodája közé tartozott, majd látogatás Szűz Mária házához, melyben utolsó éveit töltötte. – Szállás: Pamukkale.
5. nap: Pamukkale: rövid fürdőzés, ill. séta a hidrokvarcit medencék és Hierapolis, a termálvizes fürdőváros romjai között. – Szállás: Antalya, ahol délután lesz strandolásra lehetőség a kristálytiszta vízű tengerben.
6. nap: Konya: a törökök szent városa, „táncoló dervisek” szerzetesrend központja. Látogatás a Mevlána Múzeumban. – Szállás: Kappadókia
7. nap: Kappadókia: Barangolás a mesébe illő, holdbéli tájra emlékeztető sziklaformák, a barlanglakások között Göreme szabadtéri múzeumában. – Szállás: Kappadókia
8. nap: Ankara: délután rövid ismerkedés a török fővárossal. – Szállás: Ankara
9. nap: Isztambul: séta a Galata hídon, látogatás a Nagy Bazárba és a Fűszer Bazárba, majd vásárlási lehetőség szabadprogram keretében. Este séta a kivilágított belvárosban. – Szállás: Isztambul
10. nap: Isztambul: Haghia Sofia, Topkapi Palota, Kék Mecset, Hippodron tér, ciszterna, majd esti hajózás a Boszporuszon, mellyel búcsúzunk Törökországtól. – Szállás: Isztambul
11. nap: Isztambul: délelőtt szabadprogram a városban. – Délután utazás Bulgáriába. – Szállás: Szófia
12. nap: Utazás Szerbián keresztül Pécsre, ill. Keszüre, s érkezés a késő éjszakai órákban.

Szállás: 11 éjszaka 4*-os hotelekben, 2 fő/szoba elhelyezéssel
Étkezés: félpanzió (11 vacsora, 11 reggeli)
Utazás: légkondicionált autóbusszal

Ár: 473.000 Ft/fő (40 utas esetén), amely tartalmazza az utazást, a szállást félpanzióval, a belépődíjakat (Trója, Efeszosz, Pamukkale Hierapolis, Göreme múzeum, Topkapi Palota, Bazilika Cicterna), a csoportvezetést és a magyar nyelvű idegenvezetést Törökországban.

Egy ágyas felár: 138.000 Ft/fő.

Az ár nem tartalmazza a belépődíjakat, idegenforgalmi adót és az utasbiztosítást!


Az utazás ideje alatt mindenkinek rendelkeznie érvényes utasbiztosítással,
melyet irodánknál meg lehet kötni!
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