
TURCJA - WAKACJE W CIENIU ORIENTU

ALL INCLUSIVE !!!

Cena obejmuje:                                  
- 7 noclegów  w hotelu ****  pokoje 2- osobowe z łazienkami i TV SAT
- wyżywienie: ALL INCLUSIVE  
- przelot samolotem na trasie: Warszawa -Antalya-Warszawa 
- transfery autokarem LUX na trasie: Antalya-hotel-Antalya  
- opiekę pilota
- ubezpieczenie NW, Kl i bagaż oraz Choroby Przewlekłe i Nowotworowe
- program turystyczny 
- obowiązkowa składka na TFG i TFP
Cena nie obejmuje: 
- opłata obowiązkowa – realizacja programu (wstępy do zwiedzanych obiektów, 
  przewodnicy lokalni i inne) - ok. 95 EUR 
- dopłata do pokoju 1-osobowego- 990 zł /turnus

Uwagi:  
- ceny obowiązują przy grupie 40-45 osób

Program:

TURCJA - To kraj kontrastów, w którym europejska nowoczesność miesza się z egzotyką Bliskiego 

Wschodu. Zwolennicy biernego wypoczynku mogą wylegiwać się w słońcu na wspaniałych plażach. 

Poszukujący wrażeń turyści mogą skoczyć na spadochronie, pojechać na jeep safari, spłynąć 

pontonem rwącą górską rzeką lub zanurkować w przejrzystych wodach morza Śródziemnego.  

Ci, których interesuje historia są w raju! Wiele znanych starożytnych miast, takich jak Troja, Milet, 

czy Efez leży właśnie w Turcji. To właśnie tutaj znajdowały się dwa z 7 Cudów Świata: Mauzoleum  

w Halikarnasie i świątynia Artemidy. Ogromne wrażenie robią też tutejsze cuda natury – Pamukkale 

i Kapadocja. Zupełnie odrębny cel wycieczki może stanowić fascynujący Istambuł…Turcja, to jednak 

nie tylko bogata historia, zabytki, krajobrazy, ale również wspaniała, pełna orientalnych zapachów 

kuchnia, kolorowe bazary, tętniące głośną muzyką dyskoteki i bardzo gościnni ludzie.

HOTEL SERRA PARK**** - Otoczony zielenią, położony w miejscowości Titreyengol  
ze sklepami, barami i restauracjami, ok. 750 m od lokalnej ulicy handlowej, ok. 5 km od Manavgat, 
oraz ok. 7 km od SIDE. Plaża hotelowa, piaszczysto-żwirkowa, łagodne zejście do morza, ok. 500 m 
od hotelu, dojście drogą lub dojazd bezpłatnym hotelowym busem (4x dziennie), bezpłatne parasole, 
leżaki, materace i ręczniki (wymiana płatna 1 EUR). Na plaży BEACH bar objęty all inclusive. Obiekt 
czterogwiazdkowy, zadbany, elegancki, odnowiony w 2014 r. Składający się z budynku głównego  
i bungalowów. DO DYSPOZYCJI GOŚCI: całodobowa recepcja, duże, eleganckie przestronne lobby, 
windy. Restauracja - dania w formie bufetu, kuchnia lokalna i międzynarodowa, 3 bary: Lobby bar, 
bar przy basenie, bar na plaży, minimarket, ogród, bezpłatny internet bezprzewodowy, 3 baseny 
w tym 1 basen z 4 zjeżdżalniami, przy basenach bezpłatne parasole, leżaki i ręczniki, miniklub, 
plac i pokój zabaw, kort tenisowy, aerobik, piłka wodna, rzutki, boccia, siatkówka. Animacje – gry  
i zabawy, muzyka na żywo, wieczorne pokazy, Centrum SPA: sauna, łaźnia turecka.

Zakwaterowanie: zadbane pokoje 2,3 -osobowe z łazienkami (prysznic lub wanna, umywalka, WC,  
suszarka), klimatyzacją  sterowaną indywidulanie. Wyposażone w TV, telefon, minibar balkon lub taras  
ze stolikiem i krzesełkami. Sejf (płatny: ok. 3 EUR/dzień).
Wyżywienie: ALL INCLUSIVE: w formie bufetu – śniadanie (7.00-10.00), późne śniadanie (10.00-10.30), 
obiad (12.30-14.00), kolacja (18.30-20.30) w formie bufetu w restauracji; przekąski (14.30-16.00), lody  
(15.30-16.00), kawa, herbata, ciasto (16.00-17.00) w barze na plaży lub w barze przy basenie, nocna 
zupa (23.30-24.00) w restauracji głównej; lokalne napoje bezalkoholowe  (10.00-24.00) w wyznaczonych  
barach.

TURKUSOWE WYBRZEŻE - tak nazywana jest RIWIERA TURECKA - miejsce wakacji milionów 
turystów z całego świata. To atrakcyjne wybrzeże przyciąga szerokimi plażami ulokowanymi u stóp 
wysokich Gór Taurus oraz krystalicznie czystych wód Morza Śródziemnego. Wzdłuż nadmorskich 
kurortów ciągną się tętniące życiem promenady. W głębi lądu, w małych orientalnych wioskach można 
cieszyć się pięknem krajobrazu, gajów oliwnych i zabytków. Tureckie wybrzeże Morza Śródziemnego 
tworzą bezkresne plaże, szczyty górskie i ukryte jaskinie, a także antyczne ruiny. Riwiera Turecka to 
bez wątpienia jeden z najpiękniejszych regionów turystycznych Turcji. Nie ma się czemu dziwić, kto by 
nie chciał spędzić urlopu na styku kultur Wschodu i Zachodu. Część tureckiego wybrzeża położonego 
od strony Morza Śródziemnego ma do zaoferowania wszystko, o czym turysta może tylko zamarzyć.

1 DZIEŃ zbiórka  PORT LOTNICZY –Warszawa lub Katowice. Wylot do Antalyi. Przelot 
do ANTALYI, transfer autokarem do Hotelu, zakwaterowanie obiad lub obiadokolacja  
w zależności od  rozkładu lotów, spotkanie organizacyjne –nocleg. 

1 -8 DZIEŃ - Pobyt  w  Hotelu SERRA PARK **** 
W CIENIU ORIENTU
OFF ROAD ADVENTURE + REJS PO ZIELONYM JEZIORZE - ekscytująca wyprawa JEEPAMI 
w góry Taurus przez wioski tureckie, gdzie życie toczy się swoim rytmem. Na nietypowej 
farmie zwierzęcej zobaczymy m.in. strusie, osiołki, wielbłąda ,pola bawełny, sezamu czy gaje 
pomarańczowe po trasie wycieczki. W jednej z wiosek zwiedzimy meczet i będziemy mogli 
na niewielką opłatą skosztować tureckich naleśników „gozleme” pieczonych na specjalnej 
blasze. Zwiedzimy ruiny starożytnych akweduktów rzymskich a także skorzystamy z kąpieli 
w Zielonym Jeziorze. Będziemy mieli okazję podziwiać ogromną 185m tamę by zrobić 
zdjęcia z widokiem na Zielony Kanion. A dla spragnionych większych wrażeń specjalne 
odcinki “off road”, czyli prawdziwa jazda terenowa. Na zakończenie dnia relaksujący 
godzinny rejs statkiem po Zielonym Jeziorze.

ALANYA CITY TOUR I TURECKI BAZAR - Wycieczka autokarowa - zobaczymy w 1 dzień 
wszystkie najważniejsze miejsca i zabytki ALANYI. Poznamy Alanyę z różnej perspektywy. 
Nowoczesną kolejką linową Teleferic z panoramą 360º na całą Alanyę, wjedziemy na tarasy 
widokowe na półwyspie zamkowym Kale, skąd będziecie mogli więc zrobić wyjątkowe 
pocztówkowe zdjęcia. Zabytkowy meczet Sulejmana, urokliwe kamienne uliczki  
podzamcza i średniowieczne arkady handlowe ze straganami z rękodziełem podkreślą 
atmosferę tego miejsca. Potem zjedziemy w dół wzgórza, gdzie leży tajemnicza Jaskinia 
Damlatas, do której wejdziecie aby powędrować w głąb pomiędzy stalaktytami  
i stalagmitami. Jaskinia ma bardzo dużą wilgotność, ze względu na którą polecana 
jest astmatykom. Obok jaskini swój początek ma słynna plaża Kleopatry z pomnikiem 
egipskiej królowej, czy ładnie zaprojektowany park rekreacyjny, po których będziecie 
mogli pospacerować. Wejdziemy  też do Czerwonej Wieży, gdzie znajduje się Muzeum 
Archeologiczne. Strome kamienne schody wieży zaprowadzą nas aż na piątą kondygnację 
tej ogromnej wieży, a widok z jej szczytu na port, przystań i latarnię morską zrekompensuje 
nam włożony wysiłek. Dalej powędrujemy nadmorskimi murami obronnymi aż do czeluści 
średniowiecznych stoczni, gdzie dawniej budowano statki. Następnie udamy się poza 
miasto ok. 10 km na piknik! Popularnym miejscem wypoczynkowym od upału i zgiełku 
miasta jest rzeka Dim cay, na brzegach której zbudowane są piknikowe restauracje  
na wodzie. Tu czeka nas nie tylko relaks nad rzeką ale pyszny grillowany obiad (danie główne 
grillowany pstrąg lub szaszłyk z kurczaka). Za stoły będą nam służyć prywatne ”sułtańskie” 
altanki z sofami do leżenia. Po obiedzie czas na spalenie kalorii w mieście na bazarze. 
Możecie tu kupić nie tylko owoce egzotyczne i produkty z oliwek ale też rożnego rodzaju 
pamiątki i ubrania, tzw. podróbki tureckie. To miejsce, gdzie targowanie jest wskazane.

8 DZIEŃ śniadanie, transfer autokarem do Portu Lotniczego w Antalyi. Wylot z Antalyi, 
przylot do Warszawy lub Katowic

WYCIECZKI FAKULTATYWNE :
ANTALYA - STOLICA KRAINY SŁOŃCA - cena ok. 25 EUR
ZŁOTY TRÓJKĄT - ASPENDOS-MANAVGAT-SIDE- cena ok. 38 EUR
CUD ŚWIATA - PAMUKALE- cena ok. 50 EUR
PERŁY GÓR TAURUS I TAJNIKI ISLAMU- cena ok. 35 EUR

Pełny opis wycieczek fakultatywnych na stronie www.juventur.travel.pl


