
Інша Туреччина: озерний край, вино і троянди... 
 
5 днів – 565 євро 
Київ – Ізмір – Шіріндже – Кушадаси – Бурдур – Афродісіас – оз. Салда – Сагалассос – Агласун – Іспарта – 
оз. Егірдір – Памуккале – Ієраполіс – Сельчук – Кушадаси – Ефес – Ізмір – Київ 
 

У вартість входить 
Усі внутрішні переїзди; у комфортабельному автобусі 
Супровід професійного гіда; 
Супровід гіда Феєрії; зі знанням турецької мови 
Розміщення в готелях 4-5* (харчування -  4 сніданка, 4 
вечері, доплата за одномісне розміщення 90 євро); 
Екскурсії; за програмою 

У вартість не входить 
Авіапереліт (180 євро); 
Медична страховка; 
Додаткове харчування ( сніданок в день прибуття та обіди); 
Вхідні квитки в музеї; 40 євро 
Особисті витрати; 
Чайові водієві та місцевому гідові; 
Витрати, не зазначені в програмі. 

 
Додаткова інформація 
У програмі можливі незначні зміни. 
 
День 1 Київ - Ізмір - Шіріндже - Кушадаси 
Виліт з Києва. Польотні дані: міжнародний переліт Київ–Ізмір – PC1552 04 MAY KBP ADB 0245 0510. 
Ранній приліт в а/п Ізмір, отримання багажу, зустріч з турецьким ліцензованим гідом, переїзд у гірське село 
Шіріндже. Переїзд на узбережжя Егейського моря, до міста Кушадаси. 
Розміщення на відпочинок у готелі all inclusive Palm Wings Beach Resort & Spa 5* просто на морському 
березі. Ніч у готелі. 
 
День 2 Кушадаси - Бурдур - Афродісіас - оз. Салда - Сагалассос - Агласун 
Сніданок у готелі. Подорож на південний захід, в озерний край Бурдур. Тут ми відвідаємо стародавній 
Афродісіас – одне з найкраще збережених античних міст на території Туреччини. 
Потім доїдемо до озера Салда – «Турецькі Мальдіви». Потім нам доведеться відшукати захований у горах 
древній Сагалассос – "забуте місто". 
Вечеря і ночівля в чудовому SPA-готелі з басейном Sagalassos Lodge & Spa Hotel 4*. 
 
День 3 Агласун - Іспарта - оз. Егірдір - Памуккале 
Сніданок у готелі. Сьогодні ми побачимо лавандові і рожеві поля провінції Іспарта, символом якої є 
дамаська троянда.  Обідаємо на озері Егірдір – одному з чотирьох найбільших озер Туреччини. 
Після обіду прямуємо в провінцію Денізлі, де на нас чекає зустріч зі ще одним природним скарбом 
Туреччини, який часто називають «восьмим чудом світу» – дивовижним Памуккале. 
Розміщення на відпочинок у готелі Spa Hotel Colossae Termal 5* з термальним басейном. Ніч у готелі. 
 
День 4 Памуккале - Ієраполіс - Сельчук - Кушадаси 
Сніданок у готелі. Паммукале – побачимо його основні визначні пам'ятки: некрополь, античний театр, храм 
Аполлона, руїни древніх бань та інші пам'ятки епохи еллінізму. Переїзд у місто Сельчук.  
Вечеря. Ночівля в готелі в Кушадаси Palm Wings Beach Resort & Spa 5* all inclusive. 
 
День 5 Кушадаси - Ефес - Ізмір - Київ 
Сніданок у готелі. Поїздка в античне місто Ефес, там ми побачимо те, що залишилося від одного із семи 
чудес світу, – храму Артеміди. А потім на нас чекає Ізмір – третє за величиною місто Туреччини. Після 
оглядової екскурсії по місту в нас буде вільний час. 
Увечері трансфер в а/п Ізміра та пізній виліт до Києва. 
Польотні дані: міжнародний переліт PC1551 08 MAY ADB KBP 2345 0205. 


