
Programy 50+/55+ 

Turecká  riviéra  a  Kappadokie 

Termín Nocí Strava Cena Dítě  
30.04. - 07.05. 7 polopenze 8 990,- 
14.05. - 21.05. 7 polopenze 9 490,-  
12.11. - 19.11. 7 polopenze 8 990,-  
26.11. - 03.12. 7 polopenze 8 990,-  
10.12. - 17.12. 7 polopenze 7 990,-  
Turecká riviéra a Kappadokie 

Stručný popis 

Ohřejte se na TURECKÉ RIVIÉŘE a poznejte kouzelnou KAPPADOKII
CENY VSTUPNÉHO A VÝKLAD PRŮVODCE JSOU JIŽ ZAHRNUTY V CENĚ!
Chcete se na chvíli podívat k moři anebo si odpočinout od starostí všedních dní, ale nebaví Vás zároveň celé 
dny ležet na pláži? Potěšíte se pohledem na opravdu nevšední krajinu a taky se rádi něco dozvíte? Podívejte se 
tedy s námi ke Středozemnímu moři a navštivte zároveň vnitrozemí! Magická krajina v Kappadokii Vás určitě 
osloví. Tufové komíny, vzniklé sopečnou činností před mnoha tisíci lety, Vám leckdy mohou připomínat obydlí 
z filmu Flinstonových. V oblasti, která je známá střídáním se různých vlivů, náboženství a civilizací, však 
nebudeme obdivovat pouze nevšední krajinu. Vydáme se rovněž společně po islámských i křesťanských 
stopách. Navštívíme proto nejen město tančících dervišů, ale podíváme se také do podzemních města nebo 
skalních kostelů, které jsou díky své jedinečnosti na seznamu kulturního dědictví UNESCO. 

Stravování 
POLOPENZE formou švédských stolů. 

Cena zahrnuje 

Leteckou dopravu PRG - AYT - PRG, letištní, bezpečnostní taxy, palivový příplatek, transfery z letiště na místo 
ubytování a zpět, ubytování ve 4* hotelech, polopenzi formou švédských stolů, transfery moderním 
klimatizovaným autobusem, služby česky mluvícího průvodce a tureckého licencovaného průvodce, ceny všech 
vstupů zahrnutých v základním programu, pojištění CK proti úpadku. 

Cena nezahrnuje 
Komplexní pojištění, pobytovou taxu ve výši 29 €, případný fakultativní program (turecký večer, vystoupení 
dervišů, let balónem, apod.), dobrovolný bakšiš. 

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 

RELAX NA TURECKÉ RIVIÉŘE s možností využití fakultativního programu 
Tento den můžete využít k odpočinku. Užívat si můžete nejen přímořského klima, ale také všeho, co Váš hotel 
nabízí. Čas si můžete zpříjemnit také případným fakultativním programem. Nabízí se výlet po řece Manavgat 
nebo návštěva tureckých lázní. 

3. den 

MĚSTO TANČÍCÍCH DERVIŠŮ A NÁVŠTĚVA MEVLANOVA MAUZOLEA 



Po vytouženém odpočinku se dnes vydáte do Kappadokie. Po cestě si ještě uděláte zastávku ve městě Konya, 
které je považováno za jedno z nejdůležitějších posvátných míst. Také proto zde míří řada poutníků z 
islámského i křesťanského světa. V tomto městě byl totiž nejenže založen slavný Řád tančících dervišů, ale byl 
zde pohřben samotný jeho zakladatel, Mevlana. Právě kolem jeho hrobky byl v pozdější době vystavěn klášter, 
ze kterého se po zákazu řádu stalo muzeum. Ani to však dodnes nebrání řadě věřícím, aby se sem přijeli 
pomodlit a uctili tak památku zmiňovaného mystika. Společnou návštěvou tohoto místa se dozvíme více o učení 
i životě dervišů a uvidíme Mevlanovo mauzoleum s bývalou obřadní síní, kde jsou dnes vystaveny jedni z 
nejstarších knih Koránu či tureckých koberců, o nichž se ve svých spisech zmiňoval už slavný Marco Polo. Více 
o islámu se budete moci dozvědět také v nedaleké mešitě, architektonické ukázce z klasického osmanského 
období. 

4. den 

a 5.den
PROHLÍDKA KAPPADOKIE A NÁVŠTĚVA SKALNÍCH KOSTELŮ 
Tyto dva dny patří kouzelným údolím v Kappadokii. Je opravdu málo lidí na světě, které toto místo neočaruje! 
Krajinu posetou bizarními tufovými útvary si zpravidla hned zamilujete a záleží jen na Vaší fantazii, co si pod 
těmito všemi tvary, vzniklými sopečnou činností před mnoha tisíci lety, začnete představovat. Během času 
stráveného tady se projdete například velbloudím údolím nebo údolím lásky. Uvidíte růžové či bílé údolí a 
mnoho dalšího, co denní světlo dovolí. Přestože je Kappadokie jedno z nejnavštěvovanějších a nejoblíbenějších 
míst v Turecku, autentickou atmosféru budete moci stále ještě pocítit ve městech jako je Ortahisar nebo Avanos, 
hrnčířské centrum. Skvělý výhled a možná i něco více zažijete na nejvýše položeném místě v Uçhisaru. Po 
znatelných křesťanských stopách v oblasti zapátráte nejen v podzemním městě, ale také v muzeu pod otevřeným 
nebem v Göreme, kde navštívíme skalní kostely, které jsou díky své 
jedinečnosti a zachovalým freskám zapsány na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Pravému tureckému 
umění se v Kappadokii přiblížíte návštěvou tkalcovny koberců. Poznáte tak jednu z věcí, na kterou jsou Turci 
opravdu hrdí. 

6. den 

POHOŘÍ TAURUS A NÁVŠTĚVA JEDNOHO Z KARAVANSARAJŮ 
I přesto, že se Vám snad nebude chtít tuto ojedinělou krajinu tak rychle opustit, je načase vydat se zpátky do 
Středozemí. Přejedete proto pohoří Taurus a na trase bývalé hedvábné stezky se tentokrát zastavíte u jednoho z 
karavansarajů. Večer proběhne ubytování v oblasti Antalye. 

7. den 

VÝLET DO ANTALYE A PROHLÍDKA STAROVĚKÉHO MĚSTA PERGE 
Tento den Vás čeká cesta do Antalye, přičemž uspokojen by měl být každý z Vás. Pokud jste ještě po nabyté 
cestě nestihli koupit nějaké dárečky, je tento den právě tou pravou příležitostí pro Vás. Vždyť Antalye je hned 
po Istanbulu považována za jednu z nejvyhledávanějších nákupních destinací. Podíváme se nejen na bazar, ale 
navštívíme také jedno z největších zlatnickým či kožedělným center. Mimo to uvidíte největší vodopády ve 
středozemní oblasti a podíváte se starověkého města Perge. Prozkoumat budete moci agoru, kolonádu, stadion 
nebo římské lázně. Po významných křesťanských a islámských památkách tak poznáte i pohanskou kulturu 
římské doby, která byla rovněž nedílnou součástí tureckého území. Jak řekl Mustafa Kemal Atatürk, zakladatel 
Turecka: „Abychom poznali civilizaci svou, musíme poznat civilizace jiné, které na našem území žili před 
námi.“ No, a my jen doufáme, že to poznáte opravdu hodně! 

8. den 

Po návštěvě jedné z nejvíce fotogenických oblastí v Turecku byste neměli mít pouze plnou paměťovou kartu ve 
Vašem fotoaparátu, ale i Vy sami byste měli být plní těch nejpříjemnějších zážitků, dnes je totiž na čase 
rozloučit se s Tureckem, čeká Vás cesta domů! 
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