
„TURECKI     EXPRES”           TURCJA - 6 dni  /2 nocne przejazdy/   

Kod T-1 

 

EDIRNE    -  ISTAMBUŁ 

 

Program: 

 

1. DZIEŃ Wyjazd z Polski, przejazd tranzytowy przez terytorium Słowacji, Węgier i Serbii, podróż nocna. 

 

2. DZIEŃ Przejazd tranzytowy przez Bułgarię, posiłek w okolicach Plovdiv, krótki postój w Edirne - 

starożytnym Adrianopolu - zwiedzanie Meczetu Selime słynnego architekta Sinana. Przejazd do Istambułu. 

Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

 

3.  DZIEŃ Śniadanie, Zwiedzanie Istambułu z przewodnikiem: Hagia Sophia, Meczet Sulejmana, Hipodrom, 

Błękitny Meczet, Pałac Topkapi, Hipodrom, Bazar Egipski, Wielki Bazar. Obiadokolacja. Po kolacji dla 

chętnych objazd podświetlonego Istambułu. Nocleg      

 

4. DZIEŃ Śniadanie, c.d. zwiedzania – Zatoka Złtego Rogu , dzielnica Taksim, Wieża Galata,  przejazd 

Mostem nad Cieśniną Bosfor do części Azjatyckiej - panorama Istambułu z tarasu widokowego Ćamlića, dla 

chętnych rejs stakiem po Bosforze* (panorama Istambułu od strony morza. Czas wolny na zakupy.  Udział w 

Rewii Tureckiej - wieczór folklorystyczny połączony z obiadokolacją.  

Nocleg. 

                                                                                                                                     

5. DZIEŃ Śniadanie, wyjazd w kierunku Polski, przejazd przez terytorium: Bułgarii, Serbii, Węgier, Słowacji 

do Polski. 

 

6. DZIEŃ Przyjazd do Polski w godz. wieczornych. 

 

Cena  obejmuje: 

noclegi HT*** ( pokoje 2,3-osobowe z łazienkami), śniadania (bufet), obiadokolacje wg. programu, transport 

autokarem (video, WC, barek, klimatyzacja) ubezpieczenie (NW, KL) , opieka pilota przewodnika, 

odpowiednio przygotowany program pielgrzymkowy, filmy o tematyce religijnej i turystycznej,  opłaty 

wjazdowe do miast,  opłaty parkingowe.  

Zapewniamy /rezerwujemy/:  miejsca do sprawowania Mszy Św.  

 

Uwaga ! Płatne dodatkowo: 

• wstępy , przewodnik lokalny  + zestawy TOUR GUIDE -. 25 euro 

• opłata wizy tureckiej:   15 euro 

* rejs statkiem po Bosforze – ok. 20 euro  (dla chętnych) 
* Istnieje możliwość realizacji tego programu bez nocnych przejazdów , lub z 1 nocnym przejazdem. 

              Przy    :52+1   59/60+1 

 

Cena    1.250zł+euro   1.150zł+euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TURCJA - 7 dni  /2 nocne przejazdy/ 

 

EDIRNE    -  ISTAMBUŁ 

 

Program: 

 

1. DZIEŃ Wyjazd z Polski, przejazd tranzytowy przez terytorium Słowacji, Węgier i Serbii, podróż nocna. 

 

2. DZIEŃ Przejazd tranzytowy przez Bułgarię, posiłek w okolicach Plovdiv, krótki postój w Edirne - 

starożytnym Adrianopolu - zwiedzanie Meczetu Selime słynnego architekta Sinana. Przejazd do Istambułu. 

Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

 

3.  DZIEŃ Śniadanie, Zwiedzanie Istambułu z przewodnikiem: Hagia Sophia, Meczet Sulejmana, Hipodrom, 

Błękitny Meczet, Pałac Topkapi, Hipodrom, Bazar Egipski, Wielki Bazar. Obiadokolacja. Po kolacji dla 

chętnych objazd podświetlonego Istambułu. Nocleg      

 

4. DZIEŃ Śniadanie, c.d. zwiedzania – Zatoka Złotego Rogu , dzielnica Taksim, Wieża Galata,  przejazd 

Mostem nad Cieśniną Bosfor do części Azjatyckiej - panorama Istambułu z tarasu widokowego Ćamlića, dla 

chętnych rejs stakiem po Bosforze* (panorama Istambułu od strony morza. Czas wolny na zakupy.  Udział w 

Rewii Tureckiej - wieczór folklorystyczny połączony z obiadokolacją.  

Nocleg. 

                                                                                                                                     

5. DZIEŃ Śniadanie, całodzienny pobyt w Istambule — czas wolny. Obiadokolacja i nocleg. 

 

6. DZIEŃ Śniadanie, wyjazd w kierunku Polski, przejazd przez terytorium: Bułgarii, Serbii, Węgier, Słowacji 

do Polski. 

 

7. DZIEŃ Przyjazd do Polski w godz. wieczornych. 

Cena  obejmuje: 

noclegi HT*** ( pokoje 2,3-osobowe z łazienkami), śniadania (bufet), obiadokolacje wg. programu, transport 

autokarem (video, WC, barek, klimatyzacja) ubezpieczenie (NW, KL) , opieka pilota przewodnika, 

odpowiednio przygotowany program pielgrzymkowy, filmy o tematyce religijnej i turystycznej,  opłaty 

wjazdowe do miast,  opłaty parkingowe.  

Zapewniamy /rezerwujemy/:  miejsca do sprawowania Mszy Św.  

 

TERMIN:   cały rok 

 

Uwaga ! Płatne dodatkowo: 

• wstępy, przewodnik lokalny , + zestawy TOUR GUIDE -  25 euro 

• opłata wizy tureckiej:   15 euro 

* rejs statkiem po Bosforze – ok. 20 euro  (dla chętnych) 

 
* Istnieje możliwość realizacji tego programu bez nocnych przejazdów , lub z 1 nocnym przejazdem. 

 
Przy    :52+1             59/60+1 

 

Cena    1.400zł+euro   1.300zł+euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TURCJA - 8 dni   /2 nocne przejazdy/ 

EDIRNE   -  ISTAMBUŁ 

 

1. DZIEŃ Wyjazd z Polski, przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię. Posiłek - śniadanie na terenie  Bułgarii. 

 

2. DZIEŃ Przejazd przez Bułgarię, przekroczenie granicy bułgarsko-tureckiej. Przejazd do Edirne – 

zwiedzanie meczetu Selime słynnego architekta Sinana. Pomnik Sinana.  Przejazd do hotelu w Istambule, 

zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.  

 

3.  DZIEŃ Śniadanie, zwiedzanie: MECZETU TULIPANOWEGO, MECZETU SULEJMANA 

WSPANIAŁEGO,. grobowiec ROKSOLANY, CYSTERNY - antyczne zbiorniki wody, MECZET 

BAJAZYTA,  WIELKI BAZAR - jedno z największych historycznych centrów handlowych Europy (ok. 

4000 sklepików, w tym wiele ze złotem, stąd często nazywany jest Złotym Bazarem), czas wolny, 

obiadokolacja„ISTAMBUŁ NOCĄ”. Wieczorny objazd Istambułu autokarem – panorama przepięknie 

oświetlonego miasta i jego zabytków, nocleg. 

 

4. DZIEŃ Śniadanie, dla chętnych : rejs po Bosforze *,  zwiedzanie HIPODROMU, BŁĘKITNEGO 

MECZETU, KOŚCIOŁA MĄDROŚCI BOŻEJ (HAGIA SOFIA) - arcydzieło sztuki bizantyjskiej z VI w., 

PAŁACU TOPKAPI, Bazaru Egipskiego, czas wolny na zakupy, obiadokolacja, udział w „REWII 

TURECKIEJ” , nocleg. 

 

5  DZIEŃ : śniadanie, czas wolny na zakupy/ hotel położony jest w dzielnicy Uniwersytet – w niewielkiej 

odległości od „Wielkiego Bazaru” / Obiadokolacja i nocleg.  

 

6. DZIEŃ Śniadanie, zwiedzanie PAŁACU SUŁTANSKIEGO DOLMABAHCE. W trakcie przejazdu 

widok na Twierdzę Europa i Twierdzę Azja. Przejazd wiszącym mostem nad CIEŚNINĄ BOSFOR do 

azjatyckiej części miasta, oglądanie panoramy miasta. Przejazd  do Plonezkoy – Adampolu, zwiedzanie 

miasta które założyli Polacy, którzy przybyli do Turcji w 1842r, uchodząc przed carskimi prześladowaniami. 

Osada wciąż ma staroświecki wygląd , tradycję i ślady polskości. Powrót do Europy kolejnym mostem na 

Cieśninie Bosfor.Panorama części europejskiej ze wzgórza Ćamlića po stronie azjatyckiej .Powrót do hotelu. 

Obiadokolacja i nocleg. 

 

7. DZIEŃ : Śniadanie, czas wolny do godz. 12,oo.  Wyjazd w drogę powrotną. Jazda przez Turcję, Bułgarię, 

Rumunię  

 

8. DZIEŃ przejazd przez Węgry, Słowację. Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych. 

 

Cena  obejmuje: 

noclegi HT*** ( pokoje 2,3-osobowe z łazienkami), śniadania (bufet), obiadokolacje wg. programu, transport 

autokarem (video, WC, barek, klimatyzacja) ubezpieczenie (NW, KL) , opieka pilota przewodnika, 

odpowiednio przygotowany program pielgrzymkowy, filmy o tematyce religijnej i turystycznej,  opłaty 

wjazdowe do miast,  opłaty parkingowe.  

Zapewniamy /rezerwujemy/:  miejsca do sprawowania Mszy Św.  

 

Uwaga ! Płatne dodatkowo: 

• Opłaty za wizę turecką 15 euro 

• wstępy, przewodnik lokalny , + zestawy TOUR GUIDE -  55 euro 

* rejs statkiem po Bosforze – ok. 20 euro  (dla chętnych) 

 
* Istnieje możliwość realizacji tego programu bez nocnych przejazdów , lub z 1 nocnym przejazdem 

 

 
Przy    :52+1             59/60+1 

 

Cena    1.550zł+euro   1.450zł+euro 



 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka objazdowa :  Turcja 9 dni    (3 nocne przejazdy)            
 
Ramowy program imprezy: 
TURCJA HIT SEZONU:  GALIBOLU - DARDANELE- TROJA - PERGAMON - SELCUK - MERYEMANA – EFEZ- 
KUSADASI – MILET – DIDYMA - PAMUKKALE - ISTAMBUŁ – EDIRNE  
 
1 dzień: 

wyjazd z kraju /godziny ranne – ok. 5,oo. Przejazd przez Słowację , Węgry i Serbię (przejazd nocny). 
2 dzień: 
Dalsza podróż przez Bułgarię .Przrwa na toaletę poranną , przekroczenie granicy Bułagia-Turcja. Dojazd do Edirne- 
zwiedzanie. Ozdobą miasta jest jeden z największych i najpiękniejszych meczetów Turcji - Selimiye Camii. Ta górująca nad 
miastem symetryczna i harmonijna budowla to prawdziwe arcydzieło, wzniosłą kopułę podtrzymuje 8 kolumn, słupy i 
przypory. Cztery smukłe minarety o wysokości 70 m dodają wrażenia ogromu.Dalszy przejazd tranzytowy przez Bułgarię. 

Przyjazd w okolice Canakkle. Przeprawa promowa przez Dardanelle - wspaniały widok na miasteczko Ćanakkale . 
Zakwaterowanie, obiadokolacja i Nocleg.  
3 dzień: 
śniadanie.. Przyjazd do Troi - rozsławionej przez Homera dzięki Iliadzie, w której przedstawił ostatnie 40 dni 
dziesięcioletniej wojny Greków, walczących pod wodzą Agamemnona przeciwko Trojańczykom. Do czasu odkrycia przez 
Schliemanna pod koniec XIX w. legendarnego miasta króla Priama, uchodziło raczej za wymysł twórczego geniuszu Homera 

niż za poetycką opowieść o wydarzeniach realnych. W programie zwiedzanie ruin antycznej Troi oraz repliki Konia 
Trojańskiego. Przejazd  do Pergamonu - starożytnego miasta, znanego ze słynnego ołtarza, znajdującego się w berlińskim 
muzeum Pergamońskim. Znajdowała się tu też jedna z najsłynniejszych starożytnych bibliotek, na potrzeby której 
wynaleziono pergamin. Zwiedzanie Asklepiejonu z dobrze zachowanymi zabytkami m.in. teatr, świątynia Asklepiosa z II w., 
świątynia Telefosa z II w. Asklepiejon położony jest u podnóża Akropolu, w którego zbocze wbudowany jest teatr na 10 tys. 

miejsc, a na szczycie widnieją kolumny pozostałe ze świątyni Trajana. Przejazd do hotelu w Kusadasi. Zakwaterowanie. 
Obiadokolacja. Nocleg.     

4 dzień :Śniadanie , całodzienny wypoczynek nad Morzem Egejskim, dla chętnych rejs po zatoczkach morza Egejskiego. 
Obiadokolacja, wieczorna wycieczka do centrum Kusadasi – największy kurort na wybrzeżu M.Egejskiego. 

5 dzień: 
śniadanie. Przejazd  do Selcuku. Zwiedzanie: bazylika, Grób św. Jana Ewangelisty, pozostałość po świątyni Artemidy, 
najlepiej zachowanego starożytnego miasta - Efezu, Maryemany: miejsce gdzie ostatnie lata spędziła Matka Boska - tutaj 
łączą się różne wyznania religijne. Przejazd ze zwiedzaniem  Miletu i Didymy – wyrocznia świata antycznego , świątynia 

Apolla. Powrót do hotelu , obiadokolacja i nocleg.  

6 dzień:śniadanie, przejazd do Pamukale /  jeden z „cudów świata”/. Zwiedzanie Hieharapolis: starożytnego sanatorium, 
amfiteatr, spacer po kaskadach wapiennych zwanych -Bawełnianym Zamkiem” . Możliwość kąpieli w basenie Kleopatry z 
wodą termalną. Pobyt rekreacyjno-wypoczynkowy w jednym z ośrodków. Obiadokolacja. Wyjazd do Istambułu- przejazd 
nocny !! .  
 

7 dzień: w godzinach rannych panorama cudownego Istambułu z góry Ćamlica (widok ze strony azjatyckiej na część 
europejską).Po odpoczynku przejazd przez most nad cieśniną Bosfor (ponad 1000 m) łączący Europę z Azją, do 
historycznej części Istambułu. Zwiedzanie Istambułu: Hagia Sofia (Kościół Mądrości Bożej) - arcydzieło sztuki bizantyjskiej 
z VI w., a później jedna z najsłynniejszych muzułmańskich świątyń, Błękitny Meczet - najwspanialszy przykład klasycznego 
okresu sztuki islamskiej, Pałac Sułtański Topkapi - niegdyś polityczne centrum imperium osmańskiego, Hipodrom. Po 
południu czas wolny i możliwość zakupów na Wielkim Bazarze - jednym z największych centrów handlowych Europy (ok. 

4000 sklepików).Zakwaterowanie.  Obiadokolacja połączona z rewią turecką (taniec brzucha) Nocleg.  
8 dzień: 
śniadanie. Czas wolny na ostatnie zakupy. Ok. godz. 13 wyjazd z Istambułu w stronę granicy do Przekroczenie granicy 
Turcja-Bułgaria. Przejazd tranzytowy przez Bułgarię i Serbię. Podróż nocna. 
9 dzień: 
przejazd tranzytowy c.d. Przyjazd do kraju w godzinach wieczornych.   

 
Uwaga! 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od godzin otwarcia obiektów, warunków atmosferycznych oraz innych 
nieprzewidzianych sytuacji 
Cena  obejmuje: 

noclegi HT*** ( pokoje 2,3-osobowe z łazienkami), śniadania (bufet), obiadokolacje (bufet) wg. programu, 

transport autokarem (video, WC, barek, klimatyzacja) ubezpieczenie (NW, KL) , opieka pilota przewodnika, 

odpowiednio przygotowany program pielgrzymkowy, filmy o tematyce religijnej i turystycznej,  opłaty 

wjazdowe do miast,  opłaty parkingowe.  

Zapewniamy /rezerwujemy/:  miejsca do sprawowania Mszy Św.  

 



Uwaga! Płatne dodatkowo: 

* • wstępy, przewodnik lokalny , + zestawy TOUR GUIDE -  80euro 
* rejs statkiem /Kusadasi/ -20 euro (z posiłkiem)  (dla chętnych) 

* napoje do kolacji 

* opłata za wizę turecką - 15 euro 

* rejs po Bosforze Istambuł – 20 euro (dla chętnych) 

* Istnieje możliwość realizacji tego programu bez nocnych przejazdów ,  z jednym lub dwoma nocnymi 

przejazdami 

Przy    :52+1             59/60+1 

 

Cena    1.950zł+euro   1.850zł+euro 

 

 

 

TURCJA - 10 dni ( 3 nocne przejazdy)        

EDIRNE-ĆANAKKALE-TROJA-PERGAMON-ASKLEPION-KUSADASI-SELĆUK-EFEZ-MILET-

DIDYMA-PAMUKKALE-ADAMPOL-ISTAMBUŁ 
 

1. DZIEŃ Wczesny wyjazd z Polski, przejazd tranzytowy przez terytorium Słowacji, Węgier i Serbii , obiadokolacja i przejazd 

nocny. 

 

2. DZIEŃ Śniadanie,  przejazd tranzytowy przez Bułgarię, krótki postój w Edirne starożytnym Hadrianopolu,  , wizyta w słynnym 

Meczecie Selimie, projektu słynnego architekta Sinana, zwiedzanie bazaru.  przejazd w kierunku Canakkale, zakwaterowanie w 

hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

 

3. DZIEŃ Śniadanie, po śniadaniu przeprawa promowa przez Dardanele, przejazd w kierunku Kusadasi. W trakcie przejazdu 

zwiedzanie ruin starożytnego miasta Troi, przejazd do Bergamy - antycznego Pergamonu, słynącego ze swej biblioteki. Zwiedzanie 

Czerwonej Twierdzy, Asklepionu - starożytnego centrum medycznego. Panorama Akropolu. Przejazd  do hotelu. Zakwaterowanie, 

obiadokolacja i nocleg. 

 

4. DZIEŃ Po śniadaniu, przejazd do Efezu - zwiedzanie doskonale zachowanych ruin rzymskiego miasta, zwiedzanie Bazyliki 

Św.Jana w Selciuku, wizyta w sanktuarium Matki Bożej,  przejazd i zwiedzanie do jednego  z najpiękniejszych kurortów nad 

Morzem Egejskim – Kusadasi .  Obiadokolacja i nocleg. 

 

5. DZIEŃ Śniadanie - czas wolny - plażowanie, lub dla chętnych rejs * po malowniczych zatoczkach Morza Egejskiego. 

obiadokolacja i nocleg.             

 

6.  DZIEŃ Śniadanie,przejazd do Pamukale. zwiedzanie niezwykłych śnieżnobiałych tarasów wapiennych, zwiedzanie jednego z 

największych zachowanych Nekropolis, wizyta w starożytnym Hierapolis z możliwością zażycia kąpieli w świętym basenie 

Rzymian - basenie Kleopatry. Obiadokolacja. Nocny przejazd do Istambułu.              

 

7.  DZIEŃ Przyjazd do Adampola – miejsce osiedlenia się polskich powstańców – krótki pobyt. Przyjazd do Istambułu - panorama 

miasta ze wzgórza (przejazd mostem nad Bosforem Azja - Europa). Zwiedzanie Istambułu : 

Hagia Sophia, Hipodrom, Yerebatan Saray, Błękitny Meczet, Pałac Topkapi, inne Meczety, Wielki Bazar, czas wolny. 

Zakwaterowanie w hotelu Obiadokolacja i nocleg. 

 

8. DZIEŃ   Śniadanie, ciąg dalszy zwiedzania Istambułu /możliwość rejsu statkiem po Bosforze – Panorama Istambułu od strony 

morza/ + czas wolny. . Obiadokolacja z wieczorem  folklorystycznym (taniec brzucha). Nocleg. 

 

9. DZIEŃ Śniadanie, czas wolny do godz. 12:00. Wyjazd z Istambułu, Kolacja na terenie Bułgarii. Nocny przejazd przez Bułgarię. 

 

10. DZIEŃ przejazd tranzytowy przez Serbię, Węgry, Słowację do Polski. Przyjazd do Polski w godzinach wieczorowych.                                    

Cena  obejmuje: 

noclegi HT*** ( pokoje 2,3-osobowe z łazienkami), śniadania , (bufet)  obiadokolacje(bufet)  wg. programu, 

transport autokarem (video, WC, barek, klimatyzacja) ubezpieczenie (NW, KL) , opieka pilota przewodnika, 

odpowiednio przygotowany program pielgrzymkowy, filmy o tematyce religijnej i turystycznej,  opłaty 

wjazdowe do miast,  opłaty parkingowe.  

Zapewniamy /rezerwujemy/:  miejsca do sprawowania Mszy Św.  

 
 

Uwaga! Płatne dodatkowo: 

* • wstępy, przewodnik lokalny , + zestawy TOUR GUIDE -  80euro 



* rejs statkiem /Kusadasi/ -20 euro (z posiłkiem)  (dla chętnych) 

* napoje do kolacji 

* opłata za wizę turecką - 15 euro 

* rejs po Bosforze Istambuł – 20 euro (dla chętnych) 

* Istnieje możliwość realizacji tego programu bez nocnych przejazdów ,  z jednym lub dwoma nocnymi 

przejazdami 

Przy    :52+1             59/60+1 

 

Cena    2.100zł+euro   1.950zł+euro 

 
 

 

 

TURCJA - 11 dni ( 3 nocne przejazdy)        

EDIRNE-ĆANAKKALE-TROJA-PERGAMON-ASKLEPION-KUSADASI-SELĆUK-EFEZ-MILET-

DIDYMA-PAMUKKALE-ADAMPOL-ISTAMBUŁ 
1. DZIEŃ wyjazd z Polski, przejazd tranzytowy przez terytorium Słowacji, Węgier i Serbii . 

 

2. DZIEŃ Śniadanie na terenie Bułgarii,   przejazd tranzytowy przez Bułgarię, krótki postój w Edirne, starożytnym 

Adrianopolu zwiedzanie Meczetu Salima słynnego architekta Sinana,  pomnik Sinana, bazar pod Meczetem. Przejazd w 

kierunku Canakkale, przeprawa promowa  

Przez Dardanele EUROPA – AZJA,   zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

 

3. DZIEŃ Śniadanie, przejazd w kierunku Kusadasi. W trakcie przejazdu zwiedzanie ruin starożytnego miasta Troi, 

przejazd do Bergamy - antycznego Pergamonu, słynącego ze swej biblioteki. Zwiedzanie , Czerwonej Twierdzy, 

Asklepionu - starożytnego centrum medycznego.Panorama Akropolu. Przejazd  do hotelu. Zakwaterowanie, 

obiadokolacja i nocleg /Ksadasi/ 

 

4. DZIEŃ Śniadanie - czas wolny - plażowanie, lub dla chętnych rejs * po malowniczych zatoczkach Morza Egejskiego. 

obiadokolacja i nocleg.   

 

5. DZIEŃ Po śniadaniu, przejazd do Efezu - wizyta w sanktuarium Matki Bożej , następnie zwiedzanie doskonale 

zachowanych ruin rzymskiego miasta, zwiedzanie Bazyliki Św.Jana w Selciuku, wizyta i pokaz mody w zakładzie 

szyjącym odzież ze skóry. Obiadokolacja,  przejazd do centrum   jednego  z najpiękniejszych kurortów nad Morzem 

Egejskim – Kusadasi .   nocleg. 

 

6 DZIEŃ Śniadanie , czas wolny ( plażowanie), w godzinach popołudniowych wycieczka ze zwiedzaniem  słynnych 

miast jońskich : Milet i Didyma /słynna wyrocznia świata antycznego/.   Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.        

 

7.  DZIEŃ Śniadanie, przejazd do Pamukale. zwiedzanie niezwykłych śnieżnobiałych tarasów wapiennych, zwiedzanie 

jednego z największych zachowanych Nekropolis, wizyta w starożytnym Hierapolis z możliwością zażycia kąpieli w 

świętym basenie Rzymian - basenie Kleopatry. Pobyt wypoczynkowy w kompleksie rekreacyjnym /możliwość opalania, 

kąpieli w basenach , oraz źródłach termalnych. Pobyt wypoczynkowy. Obiadokolacja. Nocny przejazd do Istambułu.              

 

8. DZIEŃ  Przyjazd do Istambułu - panorama miasta ze wzgórza Ćamlića – możliwość indywidualnego śniadania w 

przepięknej scenerii. Przejazd mostem nad Bosforem Azja - Europa. Zwiedzanie Istambułu : 

Hagia Sophia, Hipodrom, Yerebatan Saray, Błękitny Meczet, Pałac Topkapi, inne Meczety, Wielki Bazar, Bazar 

Egipski, czas wolny. Zakwaterowanie w hotelu Obiadokolacja i nocleg. 

 

9. DZIEŃ   Śniadanie, ciąg dalszy zwiedzania Istambułu /możliwość rejsu statkiem po Bosforze – Panorama Istambułu 

od strony morza/ + czas wolny. . Obiadokolacja z wieczorem  folklorystycznym (taniec brzucha). Nocleg. 

 

10. DZIEŃ Śniadanie, czas wolny do godz. 12:00. Wyjazd z Istambułu. Nocny przejazd przez Bułgarię. 

 

11. DZIEŃ przejazd tranzytowy przez Serbię, Węgry, Słowację do Polski. Przyjazd do Polski w godzinach 

wieczorowych 

Cena  obejmuje: 

noclegi HT*** ( pokoje 2,3-osobowe z łazienkami), śniadania (bufet),  obiadokolacje (bufet) wg. programu, 

transport autokarem (video, WC, barek, klimatyzacja) ubezpieczenie (NW, KL) , opieka pilota przewodnika, 

odpowiednio przygotowany program pielgrzymkowy, filmy o tematyce religijnej i turystycznej,  opłaty 

wjazdowe do miast,  opłaty parkingowe.  



Zapewniamy /rezerwujemy/:  miejsca do sprawowania Mszy Św.  

 
Uwaga! Płatne dodatkowo: 

* • wstępy, przewodnik lokalny , + zestawy TOUR GUIDE -  80euro 
* rejs statkiem /Kusadasi/ -20 euro (z posiłkiem)  (dla chętnych) 

* napoje do kolacji 

* opłata za wizę turecką - 15 euro 

* rejs po Bosforze Istambuł – 20 euro (dla chętnych) 

* Istnieje możliwość realizacji tego programu bez nocnych przejazdów ,  z jednym lub dwoma nocnymi 

przejazdami 

Przy    :52+1             59/60+1 

 

Cena    2.250zł+euro   2.150zł+euro 

 
 

 

 

 

TURCJA - 12 dni   (autokar)  (2 nocne przejazdy)    
EDIRNE-ĆANAKKALE-TROJA-PERGAMON-ASKLEPION-SELĆUK-KUSADASI-EFEZ-

MILET-DIDYMA-PAMUKKALE-KONYA-KAPADOCJA-ANKARA-ISTAMBUŁ 
 
1. DZIEŃ   wyjazd z Polski, przejazd tranzytowy przez terytorium Słowacji, Węgier i Serbii , podróż nocna. 

 

2. DZIEŃ     Przejazd tranzytowy przez Bułgarię, krótki postój w Edirne, starożytnym Adrianopolu, wizyta w słynnym Meczecie 

Selimie, projektu słynnego architekta Sinana, zwiedzanie bazaru. Czs wolny,  przejazd w kierunku Canakkale, przeprawa promowa,  

zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

 

3. DZIEŃ   Śniadanie, przejazd w kierunku Kusadasi. W trakcie przejazdu zwiedzanie ruin starożytnego miasta Troi, przejazd do 

Bergamy - antycznego Pergamonu, słynącego ze swej biblioteki. Zwiedzanie  Czerwonej Twierdzy, Asklepionu - starożytnego 

centrum medycznego.Panorama Akropolu. Przejazd do Kusadasi. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 

 

4. DZIEŃ    Po śniadaniu zwiedzanie starożytnych miast jońskich: Miletu i Priene (panorama), oraz Świątyni Apolla w Didim, .Po 

południu plażowanie. Obiadokolacja i nocleg. 

 

5. DZIEŃ   Śniadanie - czas wolny - plażowanie, lub dla chętnych rejs* po malowniczych zatoczkach Morza Egejskiego, 

obiadokolacja i nocleg.             

 

6. DZIEŃ    Śniadanie, przejazd do Efezu - zwiedzanie doskonale zachowanych ruin rzymskiego miasta, zwiedzanie Bazyliki Św. 

Jana, wizyta w sanktuarium Matki Bożej, przejazd do Pamukkale, obiadokolacja i nocleg. 

 

  7 DZIEŃ  Śniadanie, Pamukkale - zwiedzanie niezwykłych śnieżnobiałych tarasów wapiennych, zwiedzanie jednego z 

największych zachowanych Nekropolis, wizyta w starożytnym Hierapolis z możliwością zażycia kąpieli w świętym basenie 

Rzymian - basenie Kleopatry.-  przejazd  do Konyi .Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.   

 

8. DZIEŃ  Śniadanie . Konya – miasto słynące z zakonu  tańczących derwiszy, zwiedzanie mauzoleum Merlany. Wyjazd do 

Kapadocji. Zwiedzanie Kapadocji obejmujące : Goreje ( muzeum „Pod Gołym Niebem”,Kościół św.Barbary, Kościół Jabłka, 

Kościół TokALI, Ciemny Kościół, Avos – słynne z produkcji alabastru i garncarstwa, Dirinkuyu  (podziemne miasto), wąwóz Ihlara 

oraz Ugrup. Obiadokolacja i nocleg. 

 

9. DZIEŃ   Śniadanie, c.d.zwiedzania Kapadocji.Obiadokolacja i nocleg. 

 

10 DZIEŃ   Śniadanie , wyjazd z Kapadocji przez Ankarę  - Panorama Ankary, zwiedzanie Anitkabir - mauzoleum Ataturka.              

Przyjazd do Istambułu - panorama miasta ze wzgórza (przejazd mostem nad Bosforem Azja - Europa) Obiadokolacja i nocleg. 

 

11 DZIEN   Zwiedzanie Istambułu :Hagia Sophia, Hipodrom, Yerebatan Saray, Błękitny Meczet, Pałac Topkapi, inne Meczety, 

Wielki Bazar, czas wolny.  

Wieczorem wyjazd do Polski. 

Nocny przejazd przez Bułgarię . 

 

12. DZIEŃ   przejazd tranzytowy przez  Serbię , Węgry, Słowację do Polski. Przyjazd do Polski w godzinach nocnych. 

 

Cena  obejmuje: 



noclegi HT*** ( pokoje 2,3-osobowe z łazienkami), śniadania (bufet), obiadokolacje(bufet)  wg. programu, transport autokarem 

(video, WC, barek, klimatyzacja) ubezpieczenie (NW, KL) , opieka pilota przewodnika, odpowiednio przygotowany program 

pielgrzymkowy, filmy o tematyce religijnej i turystycznej,  opłaty wjazdowe do miast,  opłaty parkingowe.  

Zapewniamy /rezerwujemy/:  miejsca do sprawowania Mszy Św.  
Uwaga! Płatne dodatkowo: 

* • wstępy, przewodnik lokalny , + zestawy TOUR GUIDE -  100euro 
* rejs statkiem /Kusadasi/ -20 euro (z posiłkiem)  (dla chętnych) 

* napoje do kolacji 

* opłata za wizę turecką - 15 euro 

* rejs po Bosforze Istambuł – 20 euro (dla chętnych) 

* lot balonem – 140 euro (dla chętnych) 
 

 

* Istnieje możliwość realizacji tego programu bez nocnych przejazdów ,  z jednym lub dwoma nocnymi 

przejazdami 

Przy    :52+1             59/60+1 

 

Cena    2.450zł+euro   2.350zł+euro 

 
 

 
 

 

 

 

TURCJA - 13 dni   (autokar)  (1 nocny przejazd)   
EDIRNE-ĆANAKKALE-TROJA-PERGAMON-ASKLEPION-SELĆUK-KUSADASI-EFEZ-

MILET-DIDYMA-PAMUKKALE-KONYA-KAPADOCJA-ANKARA-ISTAMBUŁ 
 
1. DZIEŃ   wyjazd z Polski, przejazd tranzytowy przez terytorium Słowacji, Węgier i Serbii , podróż nocna. 

 

2. DZIEŃ     Przejazd tranzytowy przez Bułgarię, krótki postój w Edirne, starożytnym Adrianopolu, wizyta w słynnym Meczecie 

Selimie, projektu słynnego architekta Sinana, zwiedzanie bazaru. Czs wolny,  przejazd w kierunku Canakkale, przeprawa promowa,  

zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

 

3. DZIEŃ   Śniadanie, przejazd w kierunku Kusadasi. W trakcie przejazdu zwiedzanie ruin starożytnego miasta Troi, przejazd do 

Bergamy - antycznego Pergamonu, słynącego ze swej biblioteki. Zwiedzanie Akropolu, Czerwonej Twierdzy, Asklepionu - 

starożytnego centrum medycznego. Przejazd do Kusadasi. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 

 

4. DZIEŃ    Po śniadaniu zwiedzanie starożytnych miast jońskich: Miletu i Priene, oraz Świątyni Apolla w Didim, .Po południu 

plażowanie. Obiadokolacja i nocleg. 

 

5. DZIEŃ   Śniadanie - czas wolny - plażowanie, lub dla chętnych rejs* po malowniczych zatoczkach Morza Egejskiego, 

obiadokolacja i nocleg.             

 

6. DZIEŃ    Śniadanie, przejazd do Efezu - zwiedzanie doskonale zachowanych ruin rzymskiego miasta, zwiedzanie Bazyliki Św. 

Jana, wizyta w sanktuarium Matki Bożej, przejazd do Pamukkale, obiadokolacja i nocleg. 

 

  7 DZIEŃ  Śniadanie, Pamukkale - zwiedzanie niezwykłych śnieżnobiałych tarasów wapiennych, zwiedzanie jednego z 

największych zachowanych Nekropolis, wizyta w starożytnym Hierapolis z możliwością zażycia kąpieli w świętym basenie 

Rzymian - basenie Kleopatry.-  przejazd  do Konyi .Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.   

 

8. DZIEŃ  Śniadanie . Konya – miasto słynące z zakonu  tańczących derwiszy, zwiedzanie mauzoleum Merlany. Wyjazd do 

Kapadocji. Zwiedzanie Kapadocji obejmujące : Goreje ( muzeum „Pod Gołym Niebem”,Kościół św.Barbary, Kościół Jabłka, 

Kościół TokALI, Ciemny Kościół, Avos – słynne z produkcji alabastru i garncarstwa, Dirinkuyu  (podziemne miasto), wąwóz Ihlara 

oraz Ugrup. Obiadokolacja i nocleg. 

 

9. DZIEŃ   Śniadanie, c.d.zwiedzania Kapadocji. Obiadokolacja i nocleg. 

 

10 DZIEŃ   Śniadanie , wyjazd z Kapadocji przez Ankarę  - Panorama Ankary, zwiedzanie Anitkabir - mauzoleum Ataturka.              

Przyjazd do Istambułu - panorama miasta ze wzgórza Ćamlića. (przejazd mostem nad Bosforem Azja - Europa) Obiadokolacja i 

nocleg. 

 



11 DZIEN   Zwiedzanie Istambułu :Hagia Sophia, Hipodrom, Yerebatan Saray, Błękitny Meczet, Pałac Topkapi, inne Meczety, 

Wielki Bazar, czas wolny. Obiadokolacja i nocleg. 

 

12. DZIEŃ   Śniadanie, przejazd tranzytowy przez Bułgarię i  Serbię. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w okolicach Niszu. 

 

13. DZIEŃ Śniadanie, przejazd tranzytowy przez Serbię  , Węgry, Słowację do Polski. Przyjazd do Polski w godzinach nocnych. 

 

 

Cena  obejmuje: 

noclegi HT*** ( pokoje 2,3-osobowe z łazienkami), śniadania(bufet)  , obiadokolacje(bufet)  wg. programu, 

transport autokarem (video, WC, barek, klimatyzacja) ubezpieczenie (NW, KL) , opieka pilota przewodnika, 

odpowiednio przygotowany program pielgrzymkowy, filmy o tematyce religijnej i turystycznej,  opłaty 

wjazdowe do miast,  opłaty parkingowe.  

Zapewniamy /rezerwujemy/:  miejsca do sprawowania Mszy Św.  

 
Uwaga! Płatne dodatkowo: 

* • wstępy, przewodnik lokalny , + zestawy TOUR GUIDE -  100euro 
* rejs statkiem /Kusadasi/ -20 euro (z posiłkiem)  (dla chętnych) 

* napoje do kolacji 

* opłata za wizę turecką - 15 euro 

* rejs po Bosforze Istambuł – 20 euro (dla chętnych) 

* lot balonem – 140 euro (dla chętnych) 
 

 

* Istnieje możliwość realizacji tego programu bez nocnych przejazdów ,  z jednym lub dwoma nocnymi 

przejazdami 

Przy    :52+1             59/60+1 

 

Cena    2.600zł+euro   2.500zł+euro 

 
 

TURCJA - 15 dni  (2 nocne przejazdy)                             

 

EDIRNE-ĆANAKKALE-TROJA-PERGAMON-ASKLEPION-SELĆUK-KUSADASI-EFEZ-MILET-DIDYMA-

PAMUKKALE-KONYA-KAPADOCJA-ANKARA-ISTAMBUŁ 
 
1. DZIEŃ wyjazd z Polski, przejazd tranzytowy przez terytorium Słowacji, Węgier i Serbii (obiadokolacja), podróż nocna. 

 

2. DZIEŃ Przejazd tranzytowy przez Bułgarię, wjazd do Turcji.  Przejazd do Edirne – starożytnym Adrianopolu,  wizyta w słynnym Meczecie 

Selimie, projektu słynnego architekta Sinana, zwiedzanie bazaruprzejazd w kierunku Canakkale, przeprawa promowa przez Dardanele, 

zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

 

3. DZIEŃ Śniadanie, po śniadaniu  przejazd w kierunku Kusadasi. W trakcie przejazdu zwiedzanie ruin starożytnego miasta Troi, przejazd do 

Bergamy - antycznego Pergamonu, słynącego ze swej biblioteki. Zwiedzanie Akropolu, Czerwonej Twierdzy, Asklepionu - starożytnego centrum 

medycznego.   Przejazd do Kusadasi. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 

 

4 DZIEŃ Śniadanie, czas wolny – plażowanie, obiadokolacja i nocleg 

 

5. DZIEŃ Po śniadaniu zwiedzanie starożytnych miast jońskich: Miletu i Priene, oraz Świątyni Apolla w Didim, obiadokolacja – dla chętnych po 

kolacji  wycieczka do centrum jednego  z najpiękniejszych kurortów nad Morzem Egejskim - Kusadasi. Powrót do hotelu i    nocleg. 

 

6. DZIEŃ Śniadanie - czas wolny - plażowanie, lub dla chętnych rejs* po malowniczych zatoczkach Morza Egejskiego, obiadokolacja i nocleg.             

 

7. DZIEŃ Śniadanie, przejazd do Efezu - zwiedzanie doskonale zachowanych ruin rzymskiego miasta, zwiedzanie Bazyliki Św.Jana, wizyta w 

sanktuarium Matki Bożej, przejazd do Pamukale  (jeżeli czas pozwoli to zwiedzanie Afrodysias), obiadokolacja , nocleg. 

 

8.  DZIEŃ Śniadanie, zwiedzanie niezwykłych śnieżnobiałych tarasów wapiennych, zwiedzanie jednego z największych zachowanych Nekropolis, 

wizyta w starożytnym Hierapolis z możliwością zażycia kąpieli w świętym basenie Rzymian - basenie Kleopatry.Przejazd  do Konyi . 

Obiadokolacja i nocleg.  

 

9. DZIEŃ Śniadanie, Konya – miasto słynące z zakonu  tańczących derwiszy, zwiedzanie mauzoleum Merlany. Wyjazd do Kapadocji. Zwiedzanie 

Kapadocji obejmujące : Goreje ( muzeum „Pod Gołym Niebem”,Kościół św.Barbary, Kościół Jabłka, Kościół TokALI, Ciemny Kościół, Avos – 

słynne z produkcji alabastru i garncarstwa, Dirinkuyu  (podziemne miasto), wąwóz Ihlara oraz Ugrup. Obiadokolacja i nocleg. 

 

10. DZIEŃ Śniadanie, c.d.zwiedzania Kapadocji.Obiadokolacja i nocleg. 

 

11 DZIEŃ : Śniadanie , wyjazd z Kapadocji przez Ankarę  - Panorama Ankary,              



Przyjazd do Istambułu - panorama miasta ze wzgórza Ćamlića,  (przejazd mostem nad Bosforem Azja - Europa) Obiadokolacja i nocleg. 

 

12 DZIEN : Zwiedzanie Istambułu :Hagia Sophia, Hipodrom, Yerebatan Saray, Błękitny Meczet, Pałac Topkapi, inne Meczety, Wielki Bazar, czas 

wolny. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja z wieczorem  folklorystycznym (taniec brzucha). Nocleg. 

 

13. DZIEŃ   Śniadanie, dla chętnych rejs statkiem po Bosforze,  ciąg dalszy zwiedzania Istambułu + czas wolny. Obiadokolacja i nocleg. 

 

14. DZIEŃ Śniadanie, przejazd przez Bułgarię. 

 

15. DZIEŃ przejazd tranzytowy przez Serbię, Węgry, Słowację do Polski. Przyjazd do Polski w godzinach wieczorowych.                                    

 

 

Cena  obejmuje: 

noclegi HT*** ( pokoje 2,3-osobowe z łazienkami), śniadania , (bufet)  obiadokolacje(bufet)  wg. programu, transport autokarem (video, WC, 

barek, klimatyzacja) ubezpieczenie (NW, KL) , opieka pilota przewodnika, odpowiednio przygotowany program pielgrzymkowy, filmy o tematyce 

religijnej i turystycznej,  opłaty wjazdowe do miast,  opłaty parkingowe.  

Zapewniamy /rezerwujemy/:  miejsca do sprawowania Mszy Św.  

 

 

Uwaga! Płatne dodatkowo: 

* • wstępy, przewodnik lokalny , + zestawy TOUR GUIDE -  110euro 
* rejs statkiem /Kusadasi/ -20 euro (z posiłkiem)  (dla chętnych) 

* napoje do kolacji 

* opłata za wizę turecką - 15 euro 

* rejs po Bosforze Istambuł – 20 euro (dla chętnych) 

* lot balonem – 140 euro (dla chętnych) 
 

 

* Istnieje możliwość realizacji tego programu bez nocnych przejazdów ,  z jednym lub dwoma nocnymi 

przejazdami 

Przy    :52+1             59/60+1 

 

Cena    2.700zł+euro   2.600zł+euro 
 
 

 

 


