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"SKARBY TURCJI WSCHODNIEJ" 
DZIEŃ 1.                                                                                      12-24.05.2022 
Lot Warszawa-Stambuł-Nevshehir. Przyjazd do hotelu. Kolacja. Nocleg.  
 
DZIEŃ 2.   KAYMAKLI - GOREME – ZELVE 
Dla chętnych lot balonem o wschodzie słońca (około 100 EUR), związany z niezapomnianym przeżyciem pozwalającym na 

podziwianie pięknych dolin Kapadocji, której krajobraz zalicza się do najciekawszych na świecie. Dzięki działalności wulkanów  

Kapadocja przypomina powierzchnię księżyca. Dzięki erozji miękkich skał wykuto w nich wielopiętrowe labirynty, tunele i groty, 

służące jako miejsce schronienia dla prześladowanych pierwszych chrześcijan. Następnie przejazd do Goreme i do doliny Zelve. 

Zwiedzanie wykutych w skałach klasztorów, kościołów bizantyjskich i domów mieszkalnych. Wizyta w ośrodku garncarstwa 

połączona z pokazem lepienia garnków wg regionalnych wzorów.  Wizyta w wytwórni onyksu oraz wyrobów jubilerskich. Następnie 

podziwianie Doliny Miłości, która pobudza zmysły i zachwyca różnorodnością kształtów formacji skalnych. Wieczorem dla chętnych 

- Turecka Noc (30 EUR), wspaniały pokaz sztuki tanecznej oraz lokalnych zwyczajów. Zabawa przy muzyce, kapadockim winie oraz 

raki.  

  
DZIEŃ 3 GAZANTIEP 

Przejazd do Gazantiepu. Zwiedzanie niezwykłaego muzeum Zeugma, gdzie zabaczymy idealnie zachowane mozaiki z czasów rzymsich 

W muzeum można podziwiać całą plejadę starożytnych bóstw i najsłynniejsze sceny znane z mitologią. Większość eksponatów 

pochodzi z terenów starożytnej Zeugmy, antycznego miasta położonego nieopodal dzisiejszego Gaziantepu. 

  
Przejazd w kierunku Góry Nemrut. Góra swoją sławę zyskała dzięki odkryciu szczątków sanktuarium religijnego wzniesionego z 
polecenia króla Kommageny – Antiochosa I. Na górze został usypany mierzący 49 metrów wysokości oraz 152 metry średnicy 
tumulus (grobowiec), obok którego znajdowały się ogromne 8-9 metrowe figury przedstawiające siedzących bogów oraz samego 
króla, który był im na równi. Przejazd do hotelu w Sanliurfa. Po drodze zdjęcia nad Zaporą Atatiurka - jedna z największych 
hydrologicznych budowli na świecie, na Eufracie. Zakwaterowanie w 4* hotelu w centrum. Kolacja.  
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DZIEŃ 4 SANLIURFA, HARRAN 

Przejazd do Harran, które posiada reputację jednej z najstarszych, ciągle zamieszkanych osad na ziemi. Wzmianka o mieście znajduje 

się Biblii, zgodnie z którą urodzić miał się tu sam prorok Abraham. Największą atrakcją tego wyjątkowego miejsca są 

tzw. domy-ule, o charakterystycznych stożkowych kopułach z otworami w dachu.  Powrót do Sanliurfy. Şanlıurfa to miasto 

uznawane za święte, zarówno przez muzułmanów, jak i chrześcijan oraz wyznawców judaizmu. Ze względu na wzmianki w 

Biblii nazywana jest mianem “Jerozolimy Anatolii”. Wielowiekowa historia, bogate tradycje kulturowe oraz swoista mistyczna 

aura, unosząca się nad starym centrum, to tylko kilka powodów, dla których warto odwiedzić Urfę. Zobaczymy 

zabytkowy meczet Mevlid-i Halil, na południowym dziedzińcu którego znajduje się  jaskinia, w której urodzić miał się sam 

Prorok Abraham. Równie ważnym miejscem w  Urfie jest także Balıklıgöl, czyli staw ze świętymi karpiami. Doskonałym 

dopełnieniem dnia spędzonego w tej orientalnej metropolii będzie wizyta na lokalnym  bazarze oraz udział w tradycyjnym dla 

tego regionu wieczorze „Sıra Gecesi“, który umili występ muzyków na żywo, grających najpopularniejsze pieśni regionu, jak 

również poczęstunek oraz tańce. Nocleg.  

    
DZIEŃ 5. MARDIN, MIDYAT 

Przejazd do Mardin - jednego z najbardziej malowniczych miast w Turcji. Zwiedzenie lokalnych medres, meczetów, bazaru i klasztoru 

Deyrul-Zafaran (Szafranowy Klasztor). Wybudowany przez wyznawców kościoła syryjskiego monastyr od półtora tysiąca lat jest 

celem pielgrzymek katolików z całego Bliskiego Wschodu. Nocleg w ślicznym mieście Midyat, gdzie poczujecie Państwo prawdziwą 

atmosferę wschodu. Zakwaterowanie w eleganckim orientalnym 4* hotelu w centrum. Kolacja. 

  
DZIEŃ 6    HASANKEYF, TATVAN, JEZIORO WAN 

Postój w mieście Hasankeyf.  Jest to urocze skalne miasto zbudowane na stromych brzegach Tygrysu. Nad rzeka górują resztki cytadeli, 

a w rzece stoją przęsła dawnego mostu zbudowanego w VII wieku n.e. Postój przy moście Malabadi, łukowej konstrukcji spinającej 

brzegi rzeki Batman. Most został wzniesiony w latach 1146-1147, w czasach panowania lokalnej dynastii Artukidów. Nocleg nad 

Jeziorem Wan w Tatvan. 

  

https://stykkultur.pl/tag/meczet
https://stykkultur.pl/category/blog-podrozniczy/azja/turcja/turcja-wschodnia/sanliurfa/
https://stykkultur.pl/tradycja-sira-gecesi-czyli-roztanczone-noce-sanliurfy/
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DZIEŃ 7    AKDAMAR, WAN 

Przejazd wzdłuż brzegów jeziora Wan - największe w Turcji jezioro wulkaniczne leżące w kraterze wygasłego wulkanu.  Wycieczka 

promem po jeziorze Wan na wyspę Akdamar. Van to bezodpływowe słone jezioro, o wysoce alkalicznej wodzie i turkusowym kolorze. 

Skalista wysepka Akdamar słynie z małego kościółka Świętego Krzyża, zbudowanego przez ormiańskiego króla Gagika w 921 r. 

Kościółek jest całkiem nieźle zachowany, ściany pokrywają reliefy i freski. Przyjazd do miasta Wan. Wizyta w wyjątkowym muzeum – 

gdzie zapoznamy się z kulturą i tradycjami Państwa Urartu (w Wan znajdują się pozostałości starożytnego miasta Tuszpa, stolicy 

państwa Urartu). Kolacja i nocleg w Wan. 

  
DZIEŃ 8     DOGUBEYAZIT - ERZERUM 

Przejazd pod wodospad Muradiye, który wpada do jeziora Van. Według ormiańskich podań, to tutaj znajdował się biblijny Eden. Po 

drodze postój i czas na zdjęcia przy drugim co do wielkości na świecie kraterze meteorytowym w Gürbulak. 

  
Następnie wycieczka do kompleksu pałacowo-meczetowego Ishak Pasa Sarami. Jest to arcydzieło orientalnej architektury stylów 

seldżuckiego, osmańskiego, gruzińskiego, perskiego i ormiańskiego. Podziwianie Góry Ararat. Na górze Ararat według Biblii miała 

osiąść Arka Noego po potopie.  

  
Przyjazd do hotelu w Erzerum. Kolacja i nocleg. 
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DZIEŃ 9      ERZERUM – SUMELA – TRABZON  

Po śniadaniu zwiedzanie Erzerum, Miasta pełnego zabytków, a współcześnie znanego jak ważny ośrodek narciarski w Turcji.  

Przejazd do Sumela i zwiedzanie klasztoru Sumela, jednej z największych atrakcji na wybrzeżu Morza Czarnego. Imponujący klasztor 
wykuty w skalnej półce nad doliną Altindere poświęcony jest Czarnej Madonnie. Przez stulecia jej ikona słynąca z cudów przyciągała 
rzesze pielgrzymów. Według legendy odnaleziono tu również ikonę wykonaną przez św. Łukasza. 

  
Przejazd do TRABZONU, starożytnego portu nad Morzem Czarnym, założonego w VII w. p.n.e. przez kolonistów z Miletu. Później na 

terenie miasta powstało Królestwo Trapezuntu, które funkcjonowało do 1461 r., kiedy to ludy osmańskie przejęły władzę na tych 

terenach. W Trabzonie urodził się m.in. sułtan Sulejman Wspaniały. W Trabzonie znajduje się słynny XIII-wieczny kościół Hagia Sophia 

na szczycie nadmorskiego klifu. Hagia Sophia w przeszłości była świątynią chrześcijańską, obecnie jest to meczet. Kolacja i nocleg.  

  
DZIEŃ  10     SAFRANBOLU 

Przejazd wzdłuż Morza Czarnego. Po drodze wizyta w Kastamonu – pięknym mieście leżącym na szlakach handlowych. .  Popołudniu 

czas wolny na zakupy tradycyjnych wyrobów tureckich, możliwość wizyty w XVII wiecznym hammanie – tradycyjnej łaźni tureckiej 

(wstęp płatny około 15  EUR). 

 

11 DZIEŃ  SAFRANBOLU 

Zwiedzanie Safranbolu, miasta wpisanego na listę UNESCO, będącego perłą architektury osmańskiej. Jego ozdobą jest ponad 800 

odrestaurowanych, tradycyjnych domów, z których część przeznaczono na hotele. Panorama miasta ze wzgórza Hidirylik, spacer po 

starówce, zwiedzanie muzeum w dawnej siedzibie gubernatora Kaymakam Evi.  Safranbolu znane jest z szafranu, słodkiego 

rachatłukum i wyrobów miedzianych. Następnie wizyta w Wąwozie Tokatli Konyanu. Spacer po platformie widokowej. Przejazd do 

jaskini Bulak. Niezwykłe formy skalne. 
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12 DZIEŃ  STAMBUŁ 

Przejazd do Stambułu. Zwiedzanie dawnej stolicy Bizancjum i imperium otomańskiego. Pałac Topkapi - wzniesiona w XV wieku 

okazała rezydencja sułtanów, z pięknie ozdobionymi bramami, dziedzińcami i pawilonami. Popołudniu rejs statkiem po Bosforze 

(cena około 20 EUR w zależności od liczby chętnych). Zakwaterowanie w hotelu, kolacja. Dla osób chętnych wieczorny wypad na 

Taxim. Spacer gwarną Aleją Niepodległości pełną restauracji, barów i dyskotek (powrót komunikacją miejską pod opieką pilota).  

 

13 DZIEŃ      STAMBUŁ  

Zwiedzanie Hagia Sofia – jednego z najdoskonalszych zabytków bizantyjskich oraz podziemnych cystern. W godzinach 

popołudniowych czas na indywidualne zakupy na Wielkim Bazarze. Obiad. Przejazd na lotnisko. Lot do Polski. Powrót około godziny 

19.00. 

   
 

CENA    5600 PLN   (grupa 8-12 uczestników)            

                  

              Przy rezerwacji wycieczki płatność 30%, pozostała kwota na 30-26 dni przed wylotem.  

 

Cena obejmuje:  

• przelot samolotem  na trasie Warszawa – Stambuł - Nevsehir, Stambuł –Warszawa,  
• przejazdy komfortowym busem/autokarem z klimatyzacją, 
• zakwaterowanie w hotelach 4*,  dopłata do pokoju 1-osobowego + 1600 PLN, 
• śniadania, obiadokolacje (zwykle szwedzki stół), 
• opiekę pilota i usługi lokalnego przewodnika, 
• ubezpieczenie (NW, KL, bagaż). 
 

UWAGA! Na bilety wstępów należy zabrać ze sobą  około 80-90 EUR, na napiwki (w Turcji są one wręcz obowiązkiem) – 

około 30 EUR. 

 
 
 

 


