8-денний авіатур ЕГЕЙСЬКА ТУРЕЧЧИНА
Ізмір, Куладокія, Улубей, Афьон, Фригійська долина (Айязіні), Памуккале,
Кушадаси, Національний парк Ділек, Ефес, Шириндже, Ізмір, Чешме, Алачаті
Детальна програма поїздки:
20 квітня – вівторок
02:45 – виліт з Києва (аеропорт Бориспіль) 8кг ручної
поклажі + 20 кг багажу
05:00 – прибуття до ІЗМІРУ.
09:30 – 10:15 КУЛАДОКІЯ.

"Чарівні труби" Кули
сформувалися 2 000 000 років тому з вулканічного попелу. Деякі
з цих труб-грибів добре збереглися і донині. Кула - одне з
природних чудес Туреччини, яке неодмінно потрібно побачити
хоча б раз. Сьогодні Кула є єдиним геологічним парком, що
входить з 2013 року до Європейської мережі охоронюваних
геопарків, а так до переліку ЮНЕСКО. Опади вулканічних вивержень залишили тут 8-ми метрові пагорби. Вітер
і дощі, як вмілі скульптори сформували дивовижні конуси, схожі на «верблюда», «казкові будинки» і на
каппадокійські «каміни фей». Місце це так і стали називати «КУЛАДОКІЯ» на кшталт «Каппадокії».

11:30 – 12:30 УЛУБЕЙСЬКИЙ КАНЬЙОН - другий по довжині
(45 км) у світі після Великого Каньйону в Сполучених Штатах
загальною площею 119 гектарів, глибиною 135-170 м. На стінах
каньйону природа утворила як мінімум три тераси, а вздовж
його кордонів розташовано багато конічних карстових пагорбів.
Улубейський каньйон приваблює поціновувачів екотуризму
своїми незвіданими історичними стежками. У минулому в цих
місцях жили багато цивілізацій, в тому числі Лідія, Імперія
Ахеменідів, стародавня Македонія, Королівство Пергам,
Римська, Візантійська і Османська імперії.

14:30 – прибуття до SPA готелю***** на термальному
курорті біля м. АФЬОН. Spa-центр включає соляну печеру,
криті басейни, дитячі басейни, сімейні басейни, сауну,
хамам, масажні та косметичні процедури, 2 критих
термальних басейна з температура води 40 до 42 С,
джакузі, 2 водні гірки, зовнішній басейн з підігрівом.
21 квітня – середа
Сніданок
Відпочинок до 11.00
АФЬОН – термальна столиця Туреччини. З метою
оздоровлення його щорічно відвідують 700 тис. чол. Назва
Афьон означає «опіумний мак» - у колишні часи ця рослина
була найпоширенішою культурою регіону. Символом Афьону є
220-метрова гора темного вулканічного походження, що
височіє над старовинними кварталами. Щоб піднятися на неї,
потрібно подолати 700 крутих сходів. На вершині стоїть стародавня фортеця, від якої згодом збереглася пара
зруйнованих веж і фрагменти стін, а за ними - маленька мечеть і палац. Афьон відомий також своїми
автентичними кварталами османської епохи. Історія курорту налічує нараховує 5000 років, але й досі сюди
приїжджають туристи з усього світу, щоб скористатися лікувальними властивостями термальних вод, які
допомагають відновитися фізично і психологічно, омолодитися і повністю розслабитися.

Відвідини місцевого аутлет містечка
22 квітня – четвер
Сніданок
Відпочинок до 11.00
ФРИГІЙСЬКА ДОЛИНА (Айязіні) - 3000-річна фригійська
долина, яку внесена до тимчасового Списку всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО, розташована між містами Анкарою,
Ескішехіром, Кутахом та Стамбулом. Фригійці, які її
населяли, залишили після себе досить багато свідчень своїх високих культурних досягнень;
здебільшого це були видовбані в скелях гробниці, датовані періодом розквіту Фригійського царства,
що припав на VIII століття до нашої ери. Своїми неповторними природними красотами, гробницями,
церквами римського і візантійського періодів, поселеннями стародавньої людини, Фригійська
долина може змагатися з одним з найвідоміших і найзагадковіших місць Туреччини - Каппадокією.

23 квітня – п’ятниця
Сніданок
09:00 – виїзд з АФЬОНА
12:00 – 15:00 ПАММУКАЛЕ, ІЄРАПОЛІС і КАРАХАЇТ.
Памуккале - унікальний природний об'єкт, що розкинувся в
південно-західній частині країни в 16 км від міста Денізлі.
Винятковість місцевості полягає в її геотермальних джерелах,
що утворилися серед травертинових відкладень. У перекладі з
турецької мови Памуккале - це «Бавовняний замок», і таку
назву якнайкраще відображає вигляд пам'ятки. Об'єкт,
аналогів якому не знайти в усьому світі, знаходиться під
охороною ЮНЕСКО і щороку приваблює до себе сотні тисяч
туристів, відпочиваючих на курортах Туреччини.

18:00 – поселення до готелю***** у курортному місті
КУШАДАСИ на 3 дні / 3 ночі.
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!

24 квітня – субота
Сніданок
10:00 - 15:00 – ЕФЕС та Будинок Діви Марії
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.

25 квітня – неділя
Сніданок
10:00 – 13:00 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.

Вільний час у Кушадасах або
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК «ДІЛЕК» знаходиться на однойменному півострові, що належить до Турецького
узбережжя Егейського моря і курорту Кушадаси. До складу парку входить практично вся площа півострова
Ділек і дельта річки Мендерес. Його населяють унікальні тварини і рослини. Рада Європи визнала півострів
біогенетичним охоронюваним заповідником. Тут ви помилуєтеся справжньою дикою природою,
познайомитеся з рідкісною флорою і фауною, подивитесь на збережені частини античних міст, підійметься на
оглядові майданчики і відпочините на чистих піщаних або галькових пляжах.

26 квітня – понеділок
Сніданок
12:00 – 16:00 – 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.

17:00 – 21:00 – 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 Часовою вежею, поруч з якою знаходяться торгові
квартали.

23:50 – виліт з аеропорту ІЗМІРа
27 квітня – вівторок
02:05 – 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: 470 євро. Включає:

Додатково:

✓ Авіапереліт та усі трансфери
✓ готелі***** зі сніданками (розміщення
у 2-місних номерах)
✓ туристичні податки у готелях (city-tax)
✓ користування системою Аудіо-гід

➢ послуги місцевих ліцензованих гідів (10€/
4-год. екскурсія) – за бажанням
➢ 10€ - Covid -19 страхування (15€ - туристам
від 60 років)

