PIELGRZYMKA TURCJA
ŚLADAMI ŚW. PAWŁA I NIE TYLKO
24.09-05.10.2022
Stambuł – Ankara - Kapadocja – Konya – Pamukkale – Milet – Didim – Efez –Selcuk – Meryemana
– Pergamon – Troja - Dardanele
1 dzień - Zbiórka uczestników pielgrzymki. Spotkanie z pilotem. Odprawa i przelot do Stambułu. Zwiedzanie z pilotem
Starego Miasta – ( program zwiedzania zależny od godz. lądowania samolotu. Ramowo - 1 i 2 dzieo pielgrzymki: Hagia Sofia,
Błękitny Meczet, Pałac Topkapi, Hipodrom, kościół zbawiciela Na Chorze a dla chętnych - rejs statkiem po Bosforze
/fakultatywnie – ok. 20€/. Wielki Bazar). Kolacja, i nocleg w hotelu w historycznej, europejskiej części miasta.

2 dzień – Śniadanie, dalsze zwiedzanie Stambułu wg ramowego programu patrz 1 dzieo, kolacja, nocleg w hotelu.
3 dzień – Śniadanie przejazd w kierunku Kapadocji, po drodze postój w stolicy Turcji Ankarze krótki postój na zwiedzanie
Mauzoleum Ataturka, dalszy przejazd do Kapadocji zakwaterowanie w hotelu kolacja i nocleg.

4 dzień

- Po śniadaniu zwiedzanie baśniowej Kapadocji słynącej z „księżycowego krajobrazu” oraz skalnych grzybów
utworzonych w wyniku erozji i dawnej aktywności wulkanicznej. W programie Goreme, zwiedzanie muzeum „Pod Gołym
Niebem” z unikalnym zespołem skalnych kościołów z okresu wczesnego chrześcijaostwa. Avanos Zelve, Pasabag. Powrót do
hotelu, kolacja, po kolacji „noc turecka” – Nocleg.

5 dzień - Śniadanie. BALONY Wyjazd na dalsze zwiedzanie Kapadocji. Odwiedzimy jedno z podziemnych miast Kaymakli
lub Derinkuyu wydrążonych w starożytności w tufie wulkanicznym. Z tarasu widokowego zobaczymy panoramę Ihlary oazy zieleni w przepięknym wąwozie o pionowych ścianach. Kolacja i nocleg w hotelu.

6 dzień -

Śniadanie przejazd w kierunku Konyi - starożytnego Ikonium - gdzie podczas swej pierwszej podróży misyjnej
nauczał Św. Paweł i Barnaba. Dziś miejsce gdzie znajduje się Muzeum Mevlany – legendarnego założyciela zakonu
Taoczących Derwiszy. Dalszy przejazd do Pamukkale kolacja i nocleg w hotelu.

7 dzień

- Po śniadaniu. Zwiedzanie Pamukkale i starożytnego Hierapolis – miejsce śmierci Św. Filipa. W pobliskiej
Laodycei znajdował się jeden z siedmiu kościołów z Apokalipsy wg Św. Jana. Zobaczymy niezwykłe atrakcje Pamukkale jedyne na świecie śnieżnobiałe tarasy utworzone przez spływającą od tysiącleci silnie zwapnioną wodę, oraz ruiny
antycznego miasta Hierapolis, założonego w II w p.n.e. przez króla Pergamonu Eumenesa. Przejazd na kolację i nocleg do
jednedo z kurortów Riviery Egejskiej ( Didim , Bodrum Lub Kusadasi)

8 dzień - Po śniadaniu wypoczynek , plażowanie dla chętnych możliwośd uczestnictwa w wycieczkach fakultatywnych: oryginalna łażnia turecka z masarzem pianą , rejs rekreacyjny po zatoczkach M. Egejskiego

9 dzień - Po śniadaniu przejazd do Efezu, jednego z najlepiej zachowanych miast antycznych na świecie, najważniejszego
zabytku archeologicznego i historycznego Turcji gdzie nauczał Św. Paweł i Jan Zwiedzanie: słynna Droga Arkadyjska, do dziś
czynny amfiteatr na ok. 15.000 osób oraz przepiękna, odrestaurowana fasada Biblioteki Celsusa. Bazylika Św. Jana –
wybudowana nad grobem Apostoła w Selcuku. Następnie przejazd do Meryemany - miejsca, w którym ostatnie lata swego
życia spędziła Matka Boża. Nocleg i kolacja nad morzem

10 dzień - Po śniadaniu wypoczynek, zakupy pamiątek, czas wolny plażowanie.
11 dzień

- po śniadaniu wyjazd w kierunku Cieśniny Dardanele. Po drodze krótki postój w Pergamonie – kolejnym z
siedmiu kościołów z Apokalipsy wg Św. Jana i starożytnym centrum medycyny. Zwiedzanie dolnego miasta zwanego

Asklepiejonem: Święta Droga, świątynia Asklepiosa i Telesfora. Przejazd do Troi – rozsławionej przez Homera dzięki Iliadzie,
w której przedstawił on ostatnie 40 dni dziesięcioletniej wojny Greków walczących pod wodzą Agamemnona przeciwko
Trojaoczykom. Jeśli czas pozwoli zwiedzanie ruin antycznej Troi oraz repliki Konia Trojaoskiego. Kolacja i nocleg w okolicach
Cieśniny Dardanele

12 dzień - po wczesnym śniadaniu przejazd do Stambułu, Wylot do kraju.
CENA: 1.400.- pln i 610 euro
CENA ZAWIERA:
- Zakwaterowanie: 11 noclegów w wygodnych, hotelach *** na terenie Turcji: Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
- Wyżywienie: 2 x dziennie, śniadania i obiadokolacje. Pierwszy i ostatni posiłek – zgodnie z rozkładem lotów.
- Transport: Po Turcji autokar z barkiem i klimatyzacją.
- Koszt przeprawy wszystkie koszty trasy w tym koszt promowej przez C. Dardanele i most na Bosforze
* Realizacja programu turystycznego. / wyżej wymieniony program jest programem ramowym. Kolejnośd zwiedzania w
związku min. z godzinami przelotu może ulec zmianie. /
* Opieka doświadczonego pilota polskiego.
* Ubezpieczenie NNW I KL
* Wymagane podatki

CENA NIE ZAWIERA:
- obowiązkowej opłaty za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, napiwków, usług lokalnego przewodnika,
opłat rezerwacyjnych do zwiedzanych obiektów, obsługi grupy w systemie TGS. Opłaty za obowiązujący na
terenie Turcji Tursab. Orientacyjny koszt uczestnictwa w programie ok. 170 EUR/os. Płatne u pilota
- Napoi do obiadokolacji
- Imprez rejsu statkiem po Bosforze (ok. 20 EUR). Łażnia turecka – ok 25€, rejs statkiem po zatokach M.
Egejskiego ok.20 €
* - --- Dopłata do pokoju 1 os 115 €
- Transferu na lotnisko
- ubezpieczenia CP (choroby przewlekłe)

WARUNKI UCZESTNICTWA W PIELGRZYMCE
16.07 – zaliczka 1000,- pln
17.08 – wstepna lista nazwisk + 400 zł
31.08 - wpłata całości w euro
Po wystawieniu biletów (15.09.2022) zmiana nazwiska możliwa za opłata 600 pln

ZGŁOSZENIA
Wyjazd został zaplanowany jako połączenie pielgrzymki- nawiedzenie miejsc szczególnie związanych z Apostołem
Narodów św. Pawłem, św. Filipem, Matką Bożą - z wypoczynkiem i zwiedzaniem najpiękniejszych miejsc w Turcji.
Pielgrzymka organizowana jest przez parafię św. Michała Archanioła w Skrzyszowie oraz MB Szkaplerznej i św. Piusa X w
Jejkowicach.
Organizacja została zlecona biuru EMIRtravel – Emir Kasprzycki.
Zgłoszenia :
Parafia św. Michała Archanioła
Ul. Wyzwolenia 39
44-348 SKRZYSZÓW
Tel. 32/4726608
Ks. Witold Tatarczyk – kom. 601450661

