
TREKKING W TURCJI
Wędrówki nad Morzem Śródziemnym

Nad morze, czyli w góry!
Zapraszamy na wyjątkowy
wyjazd, podczas którego
poznacie nieoczywiste oblicza
Turcji. Czekają nas wędrówki
szlakami, które łączą
malownicze turkusowe
zatoczki, kameralne plaże
i ruiny starożytnych miast.
Będziemy zachwycać się
aromatem piniowych lasów,
widokami skalistych klifów
i bezkresem morza, oddychać
świeżym powietrzem i cieszyć
się życiem w górach. Nie
zabraknie chwil na relaks nad
wodą i wspaniałej tureckiej
kuchni!

Szlak Licyjski biegnie wzdłuż wybrzeży
Morza Śródziemnego

Program

Dzień 1
Zbiórka na Lotnisku im. Chopina w Warszawie. Przelot do Antalyi. Późnym
wieczorem po wylądowaniu transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg. [-]

Dzień 2
Po śniadaniu udajemy się do Muzeum Archeologicznego w Antalyi, którego
bogata ekspozycja rzuci światło na historię regionu, przez który będziemy
wędrować. Po południu wyjeżdżamy za miasto, by ruszyć na pierwszą
przechadzkę: pokonamy trasę z Alacasu do Phaselis - ruin dawnego
licyjskiego miasta (1 godz.). Zobaczymy tam rzymski akwedukt, teatr i łaźnie.
Później powędrujemy z Ulupınar do Çıralı (2 godz.), a po drodze ujrzymy
naturalne gazowe płomienie ponad świątynią Hefajstosa. Wieczorem
zakwaterowanie w pensjonacie w Çıralı - zatopionej w zieleni nadmorskiej
miejscowości - i kolacja z tureckimi daniami z grilla. [S, K]

Dzień 3
Jemy pożywne tureckie śniadanie i ruszamy na trekking - dzisiaj przed nami
trasa licząca 12 km (7 godz.). Najpierw zobaczymy ruiny starożytnego
miasta Olympos i poznamy jego barwną historię z czasów greckich
i rzymskich. Potem będziemy poruszać się przez teren Parku Narodowego
Beydağları. Czeka nas wędrówka przez śródgórskie doliny porośnięte
iglastymi drzewami, spomiędzy których co jakiś czas wyłaniają się wspaniałe
widoki okolicy. W połowie dnia przerwa na piknik. Po dotarciu do Adrasan
pojedziemy busem na nocleg nad zatoką Limanagzi. Tam zakwaterowanie,
kolacja i pierwsza próba wyprawowego chóru. [S, K]

Dzień 4
Po śniadaniu idziemy do miasteczka Kaş (2 godz.). Szlak prowadzi wzdłuż
skalistego wybrzeża, a po drodze można podziwiać skaliste cyple oraz
malowniczą grecką wyspę Meis. Przed dotarciem do miejscowości
zatrzymamy się na kameralnej piaszczystej plaży - tu przerwa na kąpiel we
wspaniałych okolicznościach. Dla chętnych, w połowie dnia rejs jachtem,
którym popływamy po zatoce Morza Śródziemnego. Będziemy oglądać
skaliste wysepki, odwiedzać najpiękniejsze plaże i cieszyć się wspaniałymi
kolorami wody. Przed wieczorem wrócimy jachtem do naszych domków.
Tam kolacja i kolejny nocleg nad zatoką Limanagzi. [S, K]

Dzień 5
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O poranku jedziemy mikrobusem na zwiedzanie rzymskiego akweduktu
sprzed 2000 lat. Następnie zobaczymy ruiny starożytnego licyjskiego miasta
Sidyma, gdzie zachowały się tam rzeźbione grobowce, łaźnia i świątynie. Po
obiedzie wracamy na szlak trekkingowy: czeka nas górska trasa (3,5 godz.)
z widokami oceanu, który wyłania się spomiędzy skalnych formacji
i śródziemnomorskiej roślinności. Późnym popołudniem dotrzemy do osady
Kabak na jedną z najbardziej turkusowych plaż w Turcji. Po zakwaterowaniu
i kolacji pójdziemy podziwiać wspaniały zachód słońca. [S, K]

Dzień 6
Po śniadaniu mikrobus zabierze nas do miejscowości Ovacık, skąd
pójdziemy chyba najbardziej widowiskowym fragmentem Szlaku Licyjskiego
do Farayali (5 godz.). Będziemy poruszać się trasą poprowadzoną zboczami
góry Babadağ, z niesamowitymi widokami najczęściej fotografowanej
tureckiej plaży w Ölüdeniz. Na trasie w jednej z osad możemy zjeść
tradycyjny obiad. Po powrocie do Kabak czas na plażowanie i kąpiele
w morzu. Wieczorem kolacja, podziwianie zachodu słońca, ognisko i nocne
śpiewy. [S, K]

Dzień 7
Po śniadaniu jedziemy do Kayaköy - porzuconej greckiej wioski z czasów
Imperium Osmańskiego. Stamtąd ruszamy malowniczym szlakiem, który
wiedzie przez góry, odsłania widoki oceanicznych zatoczek otoczonych
zalesionymi grzbietami i w końcu doprowadza do Ölüdeniz. W tej gwarnej
miejscowości wczasowej - przerwa na obiad, a później czas na plażowanie
albo dodatkowe atrakcje dla chętnych: morskie kajaki i lot na paralotni
w tandemie. Wieczorem jedziemy mikrobusem do Antalyi. Tam kolacja
i ostatni nocleg nad Morzem Śródziemnym. [S, K]

Dzień 8
Pożegnalne śniadanie ze świeżym chlebem, pomidorami i tureckimi serami
w roli głównej. Następnie czeka nas spacer po centrum Antalyi oraz czas na
zakupy. W połowie dnia transfer na lotnisko i przelot do powrotny do
Warszawy. Zakończenie wyprawy na lotnisku im. Chopina. [S]

Uwagi

Ostateczną cenę biletów lotniczych potwierdzamy po założeniu imiennej
wstępnej rezerwacji lotów.

Największe atrakcje:

• wędrówki Szlakiem Licyjskim

• widoki wspaniałych wybrzeży

• zwiedzanie starożytnych
miast

• zachody słońca na pięknych
plażach

• rejs jachtem

• bogata i różnorodna turecka
kuchnia

• relaks na kameralnych
plażach

Kaş - jedno z urokliwych tureckich
miasteczek

Terminy i ceny

29.04.2023 - 06.05.2023

28.10.2023 - 04.11.2023

28.04.2024 - 05.05.2024

27.10.2024 - 03.11.2024

5 900 PLN

6 200 PLN

5 900 PLN

6 200 PLN
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Akwedukt sprzed 2000 lat

Cena zawiera
• zakwaterowanie: hotel 3* w Antalyi, pensjonaty w Çıralı i Kabak,
bungalowy w Limanagzi; wszędzie pokoje 2-os. z łazienkami

• wyżywienie: śniadania i kolacje zgodnie z programem (S – śniadanie, K –
kolacja)

• transport: przejazdy mikrobusem

• opiekę pilota

• usługi lokalnych przewodników

• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i atrakcji

• ubezpieczenie KL 40 000 EUR i NNW 15 000 PLN; bagaż 1 000 PLN

• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

• składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy

Cena nie zawiera
• biletów lotniczych: ok. 2000 PLN

• pakietu lokalnych usług turystycznych i atrakcji: 300 EUR

• wyżywienia nieujętego w programie

• zwyczajowych napiwków: ok. 30 EUR

• dopłaty do pokoju 1-os. w hotelach: 300 EUR
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