10-денний автобусний тур НОВОРІЧНА ТУРЕЧЧИНА
Туреччина, Румунія
Едірне, Дарданелли, Троя, Кушадаси, Ефес, Шириндже, Ізмір, Чешме, Алачаті, Бурса,
Стамбул (2 дні), Бухарест, Плоєшть, Сіная, Бран, Брашов

Детальна програма поїздки:
28 грудня – понеділок
07:00 – виїзд з Києва на комфортабельному автобусі зі спальними місцями
19:00 – 21:00 – проходження кордону Україна – Румунія
Нічний переїзд
29 грудня – вівторок
14:.00 – поселення до готелю*** у м. ЕДІРНЕ, що колись було
столицею Османської імперії, але за останні два століття воно
втратило колишнє значення. Через своє прикордонне положення
Едірне не раз ставав ласим шматком для завойовників і тимчасово
належав іншим державам. Сьогодні сюди прямують мандрівники,
втомлені від галасливих вулиць Стамбула, щоб насолодитися спокоєм
невеликого містечка. Окрім затишної атмосфери туристи тут
знаходять чимало історичних пам'яток, частина яких знаходиться під
захистом ЮНЕСКО.

30 грудня – середа
Сніданок
11:30 - 12:30 – поромна переправа через ДАРДАНЕЛЛИ
13:00 - 15:00 –ТРОЯ
Напевно, у світі мало тих, хто не чув назву цього легендарного міста
хоч раз у своєму житті, хто не чув про відомого Троянського коня, який
різко змінив хід Троянської війни. Починаючи від "Іліади" Гомера, де
описаний 51 день останнього року Троянської війни, про Трою
сказано і написано дуже багато. Троя завжди цікавила і продовжує
цікавити різних вчених: археологів, істориків, літераторів і
краєзнавців. А чи знаєте Ви, що Троя знаходиться у Туреччині? І
сьогодні наш шлях саме туди!

20:30 – поселення до готелю KORUMAR DE LUXE 5* у
курортному місті КУШАДАСИ
Унікальний природний заповідник. Курорт. Райське місце на березі
найгарнішої затоки Егейського моря. Стародавнє місто, заселене ще
за часів античності. Старовинний османський караван-сарай. Нарешті,
сучасне турецьке місто, що надає своїм гостям максимум
можливостей відпочити і розважитися. Так-так, це все про одне місце
на карті Туреччини - Кушадаси!

31 грудня – четвер
Сніданок
10:00 - 17:00 – ЕФЕС , Будинок Діви Марії та ШИРИНДЖЕ
Ефес - стародавнє античне місто, від якого до наших днів добре
зберіглося багато споруд. Це - найпопулярніша визначна пам'ятка
Туреччини. Насамперед місто відоме храмом Артеміди, який є одним
з семи чудес античного світу.
Будинок Діви Марії - місце на Солов'їній горі, недалеко від Ефеса.
Крихітний кам'яний будиночок, біля якого розкинулося велике
дерево з величезним дуплом, а в повітрі стоїть аромат хвої, змішаний
із запахом оливкових дерев. Саме тут, за переказами, провела свої
останні роки Діва Марія - мати Ісуса Христа.
Шириндже. Високо у зелених пагорбах Сельчука, в Егейській
Туреччині знаходиться невелике село Шириндже з приблизно 600
місцевими жителями. Єдиний спосіб дістатися до цієї прихованої
перлини - довга звивиста дорога по горі Ефес. В оточенні
виноградників, персикових садів і оливкових гаїв Шириндже зі
своїми маленькими білими будиночками на схилі гори, фруктовим і
ягідним вином, старовинною грецькою церквою Богородиці Марії є
одним з найгарніших місць Туреччини.

21.00 – новорічна розважальна програма із живою
музикою, шведським столом, напоями та дискотекою (80€)
ЗУСТРІЧ НОВОГО РОКУ на березі ЕГЕЙСЬКОГО МОРЯ!

01 січня – п’ятниця
Пізній Сніданок
13:00 – виїзд з готелю
14:30 - 17:30 – ІЗМІР
Ізмір - мальовниче місто з багатою історією, третє за величиною у
Туреччині. Ізмір підійде тим, хто бажає насолодитися культурними
цінностями:
площа Агора, збудована за часів Олександра
Македонського, Оксамитовий замок Кадіфкале, розташований на
пагорбі, звідки відкривається чудовий вид на місто, Церква Святого Полікарпа, головна площа міста - Конак Мейдан з
Часовий вежею, поруч з якою знаходяться торгові квартали.

18:30 - 21:30 ЧЕШМЕ та АЛАЧАТІ
Чешме - один з найкращих курортів на узбережжі Егейського моря. Ця місцевість мало знайома іноземним туристам,
зате давно вподобана турками, тому інфраструктура містечка знаходиться на належному рівні. Чешме відрізняється від
звичних середземноморських курортів не тільки своєю природою, а й виглядом.
Алачаті - селище, яке до недавнього часу й курортом навіть не можна було назвати. Тут проживали тільки рибалки і
ремісники, спочатку греки, а з початку минулого століття - турки. Зараз
курорт привернув увагу любителів віндсерфінгу. Центр Алачаті –
суцільне сплетіння брукованих вуличок неймовірної краси. Тут
відчувається історія двох країн: Туреччини та Греції, до складу якої
колись входило місто. Світлі будиночки, що потопають у квітах, з
різнокольоровими черепичними дахами створюють по-справжньому
літній настрій. Затишні кафе і ресторанчики з досить різноманітним
меню національної та європейської кухні допоможуть приємно
провести час. А страви з морепродуктів готуються тільки з
свіжовиловлених мешканців тутешнього Егейського моря.

Нічний переїзд
02 січня – субота
09:00 – СТАМБУЛ. Поселення до готелю**** у центрі.

Пішохідна екскурсія (10€ / 2 години)
«О, Захід є Захід, Схід є Схід, і з місць вони не зійдуть» - так писав у
своєму вірші Ред’ярд Кіплінг. Але цю мудрість спростовує Стамбул,
що, перебуваючи безпосередньо на кордоні Європи та Азії, є
символом переплетення двох культур. Він розташований по обидві
сторони Босфорської протоки, яка з'єднує три моря: Чорне,
Мармурове і Середземне. Стамбул, одне з найдавніших міст світу з
величезною історією, в різний час встиг побувати столицею трьох
імперій: Римської, Візантійської та Османської. Його минуле
відображене у численних пам'ятках історії та культури.

Вільний час
03 січня – неділя
Сніданок
Продовження знайомства зі Стамбулом.
Факультативно – колишня столиця Османської імперії м.
БУРСА (7€ / 1,5 години поромом через Мармурове море в
один бік з порту Yenikapi) Незважаючи на те, що Бурса має
вражаючий масштаб, темп життя тут дуже розмірений і спокійний.
Туристи приїздять сюди заради гарних мечетей, колоритних
передмість, східних ринків. Чарівні вулиці міста з оригінальними
будівлями в національному стилі ідеально підходять для тихих прогулянок. На цікавих туристів скрізь чекають гарні
сюрпризи: привабливі ресторани з безліччю національних страв, відмінні магазини та майстерні.

17.00 – виїзд зі Стамбула.
Нічний переїзд

04 Січня – понеділок
08:00 - 12:00 БУХАРЕСТ. За незвичайну красу міської архітектури
і зелених мальовничих бульварів Бухарест з 1930-х років називають
маленьким Парижем. Тут, як і в Парижі, є Тріумфальна арка. У
вісімдесяті роки в Бухаресті щосили кипіло будівництво, але він так і
залишився містом садів, тінистим і приємним, з численними
вуличними кафе. У столиці Румунії змішалися традиції Заходу і Сходу,
завдяки чому місту притаманний особливий, неповторний колорит.

13:30 – прибуття до м. ПЛОЄШТЬ, поселення до готелю
****. Відпочинок та SPA процедури
За бажанням у вільний час – подорож залізницею (7€) до
СИНАЇ - невеличкого мальовничого міста у Південних Карпатах, що
приваблює туристів красивими пейзажами, чистим гірським
повітрям, хвойними лісами, багатою історією і старовинною
архітектурою. Місто довгий час було літньою резиденцією
королівської сім'ї Румунії. Палац Пелеш не має нічого спільного з
кровожерливими румунськими легендами, настільки популярними
серед туристів. Але це не заважає йому залишатися однією з головних
визначних пам'яток країни..

05 Січня – вівторок
Сніданок
11:00 - 12:30 – візитівка Румунії - замок БРАН.
Його слава пов'язана з сумнозвісним графом Дракулою, головним
персонажем роману XIX століття Брема Стокера «Дракула».
Нараховуючи усього 17 кімнат, замок Бран є найбільш дорогою
нерухомістю в країні вартістю приблизно в 140 мільйонів доларів.

13:30 - 16:30 – БРАШОВ - «перлина Румунії», розташована у самому
серці країни. Тут кожен будинок - загадка, кожна будівля - легенда.
Вимощені бруківкою пішохідні вулички, різнокольорові кам'яні
будиночки з кованими решітками воріт і червоними черепичними
дахами. Здається, що це старовинне німецьке містечко. Але ні! Тут
розмовляють румунською, п'ють пиво «Ursus» і розплачуються леями
(місцева валюта). Тут є своя чарівність і колорит!

22:00 – 00:00 – проходження кордону Румунія – Україна

Нічний переїзд
06 Січня – середа
14:00 – повернення до Києва
Україна, Київ, вул. Гоголівська, 39, оф. 2
тел.: +380 44 3615255, +380 68 1987874
On-line бронювання: www.euroways.com.ua
Вартість: 435 євро. Включає:
✓ проїзд на комфортному автобусі
✓ готелі***/**** зі сніданками
(розміщення у 2-місних номерах)
✓ туристичні податки у готелях (city-tax)
✓ користування системою Аудіо-гід
✓ спальне місце під час нічних переїздів

Додатково:
➢ послуги місцевих ліцензованих гідів (5€/
год. екскурсії) – за бажанням
➢ 10€ - Covid -19 страхування (15€ - туристам
від 60 років)
➢ 80€ - новорічна програма

Формування групи здійснюється до 01 грудня

