
Programy 50+/55+ 

Egejská a Turecká riviéra v jednom 

Termín Nocí Strava Cena   
21.05. - 28.05. 7 polopenze 9 490,-  
28.05. - 04.06. 7 polopenze 9 490,-  
04.06. - 11.06. 7 polopenze 9 990,-  
11.06. - 18.06. 7 polopenze 9 990,-  
18.06. - 25.06. 7 polopenze 9 990,-  
24.09. - 01.10. 7 polopenze 9 990,-  
01.10. - 08.10. 7 polopenze 9 490,-  
08.10. - 15.10. 7 polopenze 8 990,-  
15.10. - 22.10. 7 polopenze 8 990,-  
22.10. - 29.10. 7 polopenze 8 990,-  
29.10. - 05.11. 7 polopenze 8 990,-  
Egejská a Turecká riviéra v jednom 

Stručný popis 
Odpočiňte si od mrazivých dnů a vydejte se s námi do Turecka!
Pobytový zájezd na dvou místech!
Výlet do Antalye a starověkého města Afrodosias ZDARMA!
Jeďte si s námi odpočinout a nabrat novou energii do Turecka! Pokud váháte, zda byste raději poznávali anebo 
čas trávili pouze na jednom místě, kombinace pobytu na Egejské a Turecké riviéře se zdá být tou pravou volbou. 
Zatímco Češi dosud moc nevědí, a vzhledem k nabídce cestovních kanceláří, preferují častěji Tureckou riviéru, 
je to například anglická klientela, která si potrpí více na egejskou riviéru. Jaký má důvod? Členitější a zelenější 
pobřeží se zdá mít mnohem romantičtější a intimnější atmosféru. Navíc je to právě egejská oblast, kde se 
nachází nejvíce památek ze starověkého světa. Záleží jen na Vás, jak si svůj program poskládáte a strávíte Vaši 
dovolenou!
Čekají Vás čtyři noci v hotelu MATTIATE**** v Kemeru a tři noci v hotelu SURMELI ***** v oblasti 
Kuşadasi. 

Stravování 
POLOPENZE formou švédských stolů. 

Cena zahrnuje 
Leteckou dopravu PRG - AYT - PRG, letištní, bezpečnostní taxy, transfer z letiště na místo ubytování a zpět, 
palivový příplatek, ubytování v 4 a 5* hotelech, uvedenou stravu, dva výlety, transfer na přejezdy plně 
klimatizovaným autobusem , služby česky mluvícího průvodce a tureckého licencovaného průvodce, pojištění 
CK proti úpadku 

Cena nezahrnuje 
Pobytovou taxu ve výši 29 €, fakultativní výlety Perge, Efez, Izmir - 29 euro/osobu/výlet, dobrovolný bakšiš
komplexní pojištění 

1. den 

Přílet do Antalye.
Po příletu do Antalye Vás přivítá náš česky mluvící průvodce a zaveze do Vašeho hotelu v oblasti Antalye. Na 
místě Vás potom bude čekat uvítací koktejl, po kterém bude následovat samotné ubytování.



2. den 

Volný den s možností využití fakultativního programu (výlet do Perge) 

3. den 

Afrodisias a cesta do egejské oblasti
Dnes je na čase se na chvíli rozloučit s Tureckou riviérou. Čeká nás totiž cesta do egejské oblasti. Během dne si 
nenecháme ujít prohlídku starověkého města bohyně lásky, Afrodisias. Jednoho z nejosamělejších a 
nejkrásnějších ze všech tureckých archeologických nalezišť. Uvidíte téměř neporušené divadlo, dvojitou agoru, 
Hadrianovy lázně a mnoho dalšího. Budete tak moci zavzpomínat a lépe si představit kultivovanost největších 
římských měst v Malé Asii, mezi které Afrodisias rozhodně patřilo. Zároveň se na vlastní oči přesvědčíte o 
úrovni tehdější sochařské školy, z níž byla díla vyvážena nejen do severní Afriky, ale také samotného Říma. 
Večer proběhne ubytování v oblasti Kuşadasi.

4. den 

a 5. den 
Volný den s možností využití fakultativního programu (výlet do Efezu a Izmiru).

6. den 

Pohoří Taurus a návrat zpět do Antalye.
Přes pohoří Taurus, tzv. páteř Turecka, se vydáte společně zpátky do Antalye. Cestou nebudete obdivovat pouze 
horskou přírodu nebo se podivovat nad stany moderních nomádů. Zastavíte se také ve tkalcovně koberců a 
poměrně detailně nahlédnete do tajemství tohoto umění, tradiční pýchy všech Turků. Opravdu jen málokomu se 
stane, že se mu na tomto místě nezalíbí a nezačne řasnou nad těžkou prací těch, kteří se na výrobě 
nenahraditelných, ručně dělaných koberců podílí. Večer budete ubytováni v oblasti Antalye.

7. den 

Po snídani výlet do Antalye za historií a nákupy 

8. den 

Odlet do Prahy
Vše pěkné někdy končí. Doufáme, že se Vám na dovolené líbilo, jste nabití energií a máte spoustu nových 
zážitků. Dnes už Vás čeká pouze cesta na letiště a odlet do Prahy.
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