
1 dzieñ: 
Wyjazd z Krakowa o godz. 08.00. Przejazd tranzytowy przez S³owacjê (dla chêtnych 
postój na posi³ek ok. 5 EUR), Wêgry. Przyjazd do Serbii, zakwaterowanie w hotelu, 
nocleg. 

2 dzieñ: 
Œniadanie. Przejazd tranzytowy przez Bu³gariê. Przyjazd do Turcji. Przyjazd do 
Istambu³u w póŸnych godzinach wieczornych. Zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. 

3 dzieñ:
Po œniadaniu zwiedzanie miasta. Istambu³ to miasto pe³ne magii, najwiêksza 
metropolia w Turcji i jedno z najwiêkszych miast œwiata. Pe³ne kontrastów, a 
przez to tak wyj¹tkowe. Jest to jedyne miasto na œwiecie, które le¿y na dwóch 
kontynentach: w Azji oraz Europie.

Historyczna czêœæ Istambu³u zosta³a wpisana na listê Œwiatowego Dziedzictwa 
UNESCO w 1985 roku. Zwiedzanie Istambu³u: Koœció³ M¹droœci Bo¿ej (Haghia 
Sofia) - przerobiony za czasów tureckich na meczet, a od 1935 na muzeum. Czwarty 
co do wielkoœci koœció³ œwiata; B³ekitny Meczet (Sultan Ahmet Camii) zbudowany w 
1609 - 1616. Najwiêkszy i najbardziej wystawny meczet miasta; Hipodrom, gdzie 
znajduje siê Obelisk Teodozjusza I, Obelisk Konstantyna VII oraz Kolumna Wê¿owa. 
Rejs po Bosforze to jedna z najlepszych rzeczy, które mo¿na zrobiæ 
popo³udniem w Istambule. Z pok³adu statku najlepiej widaæ jak ogromna to 
metropolia. Jedno wielkie, potê¿ne i niekoñcz¹ce siê miasto, które naj³adniej wygl¹da 
w promieniach zachodz¹cego s³oñca. Przejazd do Ayvalik, zakwaterowanie. 
Obiadokolacja. Nocleg. 

4 - 8 dzieñ:
Wypoczynek HB w Ayvalik nad Morzem Egejskim, na miejscu realizowane s¹ dla 
chêtnych wycieczki fakultatywne: Efez - ok. 45 EUR, B³êkitny rejs po Morzu Egejskim 
(blue cruise) - ok. 25 EUR.

9 dzieñ:
Wyjazd z Ayvalik (przejazd promem w Canakkale na stronê europejsk¹). Nocleg 
tranzytowy w Serbii. 

10 dzieñ:
Œniadanie, wykwaterowanie. Przejazd tranzytowy przez Serbiê, Wêgry, S³owacjê 
(d³u¿szy postój na posi³ek - op³ata we w³asnym zakresie w EUR). Przyjazd do Polski. 

Ayvalik le¿y nad samym brzegiem morza, nad zatok¹ Edremit, usytuowan¹ 
pomiêdzy sta³ym l¹dem a wysp¹ Lesbos. Nieopodal le¿y wyspa Alibey oraz wiele 
innych mniejszych wysepek, rozrzuconych naoko³o niej. Miasto od dawien dawna 
zamieszkane by³o przez Greków, jak wiêkszoœæ osad po³o¿onych wzd³u¿ egejskiego 
wybrze¿a Azji Mniejszej. ¯ycie miasteczka toczy siê na po³o¿onym w centrum 
g³ównym placu Cumhuriyet Meydani. 

Ayvalik jest œwietnym punktem na krótki odpoczynek podczas pogoni za zabytkami i 
przygodami. Mo¿na tu pospacerowaæ pomiêdzy starymi domami i greckimi cerkwiami 
zamienionymi na meczety, aby potem wyk¹paæ siê w ciep³ym morzu i osuszyæ pod 
pal¹cym s³oñcem na jednej z okolicznych pla¿.

CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych 
W ofercie; kosztu wizy tureckiej 20 
USD p³atne w biurze; ok. 60 EUR 
(p³atne na miejscu) na: rejs statkiem 
po Bosforze, przewodnik + wstêpy 
do zwiedzanych obiektów 
w Istambule; napoi do obiadokolacji; 
35 EUR za nocleg tranzytowy ze 
œniadaniem w Serbii.

       11.09 - 21.09.2014

       CENA:  1670 zl 

CENA ZAWIERA: 
transport komfortowym autokarem; 
1 nocleg w Istambule HB (pokoje 2, 3 
- osobowe z ³azienkami); 6 noclegów 
w Ayvalik; wy¿ywienie zgodnie z 
programem; przejazd promem; 
opiekê pilota; ubezpieczenie KL + 
NNW + baga¿; podatek VAT

W/w program jest ramowy. Kolejnoœæ zwiedzania mo¿e ulec zmianie w zale¿noœci od godzin otwarcia obiektów, warunków 
atmosferycznych oraz innych nieprzewidzianych sytuacji.
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