
Programy 50+/55+ 

Jihozápadní Turecko a říší Lýků! 

Termín Nocí Strava Cena 
23.04. - 30.04. 7 polopenze 8 990,- LM  
07.05. - 14.05. 7 polopenze 9 490,-  
05.11. - 12.11. 7 polopenze 8 990,-  
19.11. - 26.11. 7 polopenze 8 990,-  
03.12. - 10.12. 7 polopenze 7 990,-  
Jihozápadní Turecko a říší Lýků! 

Stručný popis 

VSTUPNÉ DO NAVŠTĚVOVANÝCH PAMÁTEK S VÝKLADEM PRŮVODCE a obě PLAVBY NA LODI s 
námi JIŽ V CENĚ!
Prožijte s námi týden plný těch nejpříjemnějších zážitků. Slunce, moře, hory a přírodní či starověké divy světa – 
to vše Vám můžeme během pouhého jednoho týdne nabídnout! Uvidíte, poznáte toho opravdu hodně! Čeká Vás 
dvakrát plavba na lodi, prohlídka starověkých měst Efez a Hierapolis, vápencové travertiny Pamukkale, lykické 
hrobky, potopená Simena a mnoho dalšího! 

Stravování 

POLOPENZE formou švédských stolů. 

Cena zahrnuje 
Leteckou dopravu PRG - AYT - PRG, letištní, bezpečnostní taxy, palivový příplatek, transfer z letiště na místě 
ubytování a zpět, ubytování ve 4* hotelech, polopenze formou švédských stolů, přesuny moderním 
klimatizovaným autobusem, služby česky mluvícího průvodce a tureckého licencovaného průvodce, ceny všech 
vstupů zahrnutých v základním programu (mimo fakultativní program), pojištění CK proti úpadku. 

Cena nezahrnuje 
Komplexní pojištění, pobytovou taxu ve výši 29 €, případný fakultativní program, dobrovolné bakšišné. 

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 

TYRKYSOVÉ POBŘEŽÍ A POTOPENÉ MĚSTEČKO SIMENA
Je čas vydat se na cestu podél překrásného tyrkysového pobřeží. Po cestě budete míjet například město známé 
pod názvem Myra, dřívější působiště sv. Mikuláše. Pouhým pohledem na krajinu a jeho rodiště možná zjistíte, 
že více než zimní čepice by se k jeho současnému vyobrazení hodily bermudy a kšiltovka. Abychom Vás 
krásnými pohledy z autobusu ale pouze neprovokovali, zamíříme do malé rybářské vesničky, kde se téměř 
zastavil čas. Turisty je malebná zátoka vyhledávána nejen pro svůj klid, ale také proto, aby se podívali na 
potopené starověké město Simena. Jeho zbytky se dnes nacházející nad vodou i pod vodou a nejlépe je uvidíte 
přímo z paluby lodi. My Vás na plavbu po jedné z nich samozřejmě rádi pozveme!

3. den 

PLAVBA K „ŽELVÍ PLÁŽI“ A KRÁLOVSKÉ SKALNÍ HROBKY
Hned po ránu pojedete do městečka Dalyan, kde v malém přístavu nasednete na loďku a poplujete po deltě řeky 



směrem k těžce dostupné pláži Iztuzu. Ta je známá také jako tzv. želví pláž. Důvodem je výskyt chráněné 
mořské želvy karety obecné, která může měřit dokonce více než jeden metr a každoročně na tomto místě na jaře 
zahrabává do písku svá vajíčka. Možná i Vy budete mít to štěstí a spatříte ji na vlastní oči! Pokud ne, můžete u 
místních rybářů alespoň ochutnat modrého kraba. V průběhu celé plavby se rovněž zastavíte u královských 
hrobek starověkého města Kaunos, které byly v dávných časech vytesány do skály. Na dnešní výlet Vám 
doporučujeme vzít sebou plavky, protože jedna z nejhezčích pláží v oblasti ke koupání přímo vybízí. 
Odpoledne budete pokračovat autobusem do města Kuşadasi, v jehož okolí budete ubytováni.

4. den 

NÁVŠTĚVA STAROVĚKÉHO MĚSTA EFEZ, ARTEMIDINA CHRÁMU a mnohem více
Dnešní den patří Efezu, jednomu z nejzachovalejších starověkých měst vůbec. Uvidíte například největší 
divadlo v Malé Asii, které mohlo pojmout ve své době až 25 tisíc diváků, odeon, římské lázně, Celsovu 
knihovnu, veřejné záchodky a mnoho dalšího, co Vám pomůže si život v tehdejší Římské říši více přiblížit. Aby 
toho nebylo málo, pojedete se podívat ke slavnému chrámu bohyně Artemis, jednomu ze sedmi divů světa. 
Mimo to navštívíte jednu z nejstarších mešit na tomto území pocházející až ze seldžuckého období. Těšit se 
můžete rovněž na původně řeckou vesničku, zvanou dnes Şirince. Ta je známá zdejším lidem nejen jako jakýsi 
živoucí skanzen, ale hlavně je proslavená produkcí vín, olivových olejů a jiných přírodních produktů. I Vy 
můžete na tomto místě ochutnávat a užívat si vše, co Vám čas dovolí. Ubytováni budete ve stejném hotelu z 
předchozího dne v oblasti Kuşadasi.

5. den 

VÁPENCOVÉ TRAVERTINY PAMUKKALE A STAROVĚKÉ MĚSTO HIERAPOLIS
Úrodným údolím řeky Menderes se vydáte směrem do Pamukkale. Tentokrát je totiž na řadě jeden z přírodních 
divů světa, vápencové terasy, které se vytvářeli po několik tisíc let a jsou zapsány i na seznamu kulturního 
dědictví UNESCO. Přestože dnes už nemáte přístup úplně všude, o procházku po vyznačených trasách na 
travertinech nepřijdete. Budete tak moci vyzkoušet „zázračnou“ vodu na vlastní kůži. Mimo se budete moci 
podívat také do Hierapolis, lázeňského města založeného v helénistické době, jehož vzácná nekropole obsahuje 
až na 1200 hrobů. V případě, že by Vám procházka po travertinech nestačila, zbytek dne si můžete zdarma 
užívat v termálních bazénech na Vašem hotelu ve stejnojmenné oblasti.

6. den 

POHOŘÍ TAURUS
Přes pohoří Taurus se vydáme společně zpátky do Antalye. Cestou nebudete obdivovat pouze horskou přírodu, 
ale zastavíte se také ve tkalcovně koberců. Poměrně detailně nahlédnete do tajemství tohoto umění, tradiční 
pýchy všech Turků. Opravdu jen málokomu se stane, že se mu na tomto místě nezalíbí a někteří si dokonce 
odvezou „malý“ suvenýr sebou domů. Večer budete ubytováni v oblasti Antalye.

7. den 

VÝLET DO ANTALYE
Dnes navštívíte společně Antalyi. Uvidíte tak nejen největší město, ale také nejvyšší vodopád ve středozemní 
oblasti. Místo, kde se dříve, když ještě neexistovaly vymoženosti dnešní doby, chladily melouny. Kromě toho se 
budete moci procházet uličkami podél historického přístavu. Mimo obraz moderního a rychle se vyvíjejícího 
města tak uvidíte rovněž to nejstarší a nejpůvabnější, co Antalye nabízí. Abyste nepřijeli domů s prázdnou, 
navštívit budete moci také bazar nebo jedno z největších kožedělných a zlatnických center. Vždyť Antalye je po 
Istanbulu v Turecku tou druhou nejvyhledávanější nákupní destinací!

8. den 

ODLET DO PRAHY
Vše pěkné někdy končí. Doufáme, že jste plní těch nejpříjemnějších zážitků, dnes je totiž na čase rozloučit se s 
Tureckem, čeká Vás cesta domů!




	Jihozápadní Turecko a říší Lýků! 

