
Інша Туреччина: Турецька Еллада, лаванда і море!  
 
Від 1095€EUR, 11 днів 
 
Київ - Ізмір - Шіріндже - Кушадаси - Сельчук - Ефес - Бодрум - Мілет - Прієна - Дідім - Памуккале - Бурдур 
- Салда - Куюджак - Агласун - Сагалассос - Егірдір - Іспарта - Анталія – Київ 
 
У вартість входить 
Всі внутрішні переїзди в комфортабельному автобусі; 
Супровід ліцензованого професійного гіда; 
Супровід гіда Феєрії зі знанням турецької мови; 
Всі екскурсії за програмою; 
Портативні радіосистеми (аудіогід); 
Прогулянки на човні; по озеру Егірдір і на яхті в Бодрумі 
Розміщення в готелях 4-5*. 

У вартість не входить 
Авіапереліт; 230 євро 
Страховка; 
Додаткове харчування (вечері) у Бодрумі; 
Рафтинг та джип-сафарі; 
Політ на повітряній кулі; 90 євро 
Чайові водієві і місцевому гідові; 20 $ оплачуються на місці 
Вхідні квитки в музеї. 50 євро (оплач. в гривнях при покупці туру) 

 
Польотні дані:  Міжнародні перельоти 
Київ - Ізмір PC1552 19JUN KBP ADB 02:45 05:00 
Аланія - Київ PC1749 29JUN GZP KBP 23:35 02:15 
 
Харчування в турі: 
Памуккале, Сагалассос - сніданки+вечері; 
Бодрум - сніданок; 
Кушадаси, Анталія - «все включено»; 
Всі обіди за програмою, сніданок в день приїзду та легка вечеря в останній день. 
 
Розміщення в турі 1/2 DBL: 
Кушадаси 2 ночі - Palm Wings Beach Resort & Spa 5* \ all inclusive; 
Бодрум 2 ночі - Serpina Hotel 3*; 
Сагалассос 1 ніч - Sagalassos Lodge & Spa Hotel 4*, з басейном; 
Памуккале 1 ніч - Spa Hotel Colossae Termal 5*, з термальним басейном; 
Аланія 4 ночі - Q Premium Resort 5* \ all inclusive. 
Доплата за одномісне розміщення - 215 євро. 
 
День 1, Київ - Ізмір - Шіріндже - Кушадаси 
Виліт з Києва о 02:45. Ранній приліт в а / п Ізмір, отримання багажу, зустріч з турецьким ліцензованим 
гідом, переїзд в місто Ізмір. Там ми поснідаємо, погуляємо по історичному центру і по набережній 
Кемералти, подивимося на місто з мурів фортеці Кадіфекале, а потім попрямуємо в гірське село 
Шіріндже.  Тут ми прогуляємося по вуличках, спробуємо справжньої турецької кави на піску і 
продегустуємо місцеві вина. 
Далі невеликий переїзд на узбережжя Егейського моря, в місто Кушадаси, і розміщення на відпочинок в 
готелі Аll inclusive Palm Wings Beach Resort & Spa 5*, прямо на морському березі. 
 
День 2, Кушадаси - Будинок Діви Марії на Солов'їній горі - Ефес - Сельчук 
Після сніданку переїзд в місто Сельчук, де ми побачиммо останній притулок матері Ісуса Христа -
 будиночок Діви Марії, що стоїть в лісі на Солов'їній горі і чудотворне джерело, що б'є поруч з будинком. 
Потім вирушимо в одне з найбільш добре збережених античних міст - Ефес, побачимо його всесвітньо 
відому бібліотеку Цельсія, агору і амфітеатр Одеон, лазні і будинки багатих городян. Також побачимо 
залишки одного з семи чудес світу - величезного храму Артеміди. Після обіду оглянемо руїни базиліки 
Святого Іоанна Богослова, мечеть Іса-бей і візантійсько-турецьку фортецю на пагорбі Айяcолук. 
Увечері повернемося в Кушадаси в готель Аll inclusive Palm Wings Beach Resort & Spa 5*. 
 
День 3, Кушадаси - Мілет - Прієна - Дідім - Бодрум 
Після сніданку в готелі вирушимо в Бодрум. 80% добре збережених античних пам'яток знаходиться не в 
Греції, а саме на території Туреччини. І майже половина з них - в регіоні Бодрум. 
По дорозі відвідаємо Іонічний трикутник: Прієни,  Мілет і місто Дідім, де під час розкопок було 
виявлено храм Аполлона, - третя за величиною релігійна споруда еллінистичного періоду, На ночівлю 
розташуємося в готелі Serpina Hotel в центрі Бодрума, так що ввечері можна буде погуляти навколо, 
повечеряти в місцевих ресторанчиках, викупатися в морі або басейні. 
 
День 4, Бодрум 
Після сніданку прогуляємося в порт, звідки вирушимо в круїз на яхті на цілий день (обід включений), 
пропливемо уздовж узбережжя, милуючись красивими бухтами і викупаємося в бірюзових водах 
Егейського моря. Повернення в готель Serpina Hotel близько 17:00, вільний час. 

https://feerie.com.ua/ua/tours/1846#vh
https://feerie.com.ua/ua/tours/1846#nevh
https://feerie.com.ua/country/ukraine/kiev


День 5, Бодрум - Памуккале - Ієраполіс 
На світанку є можливість політати на повітряній кулі! 
Пролітаючи над головними визначними пам'ятками Памуккале - казковими білосніжними травертину, 
руїнами античного міста Ієраполіс, амфітеатром, Некрополем, храмом Аполлона, знаменитим басейном 
Клеопатри, ви зможете зробити яскраві фотографії на тлі сонця, що сходить. 
Після сніданку ми прямуємо в провінцію Денізлі,  «восьме чудо світу» - дивним Памуккале, це не тільки 
білі травертини, а цілий археологічний комплекс: некрополь, античний театр, храм Аполлона, руїни 
древніх бань тощо. Ніч у готелі Spa Hotel Colossae Termal 5* з термальним басейном. 
 
День 6, Памуккале - Салда - Куюджак - Агласун 
Після сніданку в готелі ми вирушимо на південний захід, в озерний край Бурдур, до озера Салда - 
«Турецькі Мальдіви». Після обіду в ресторані на березі озера ми поїдемо до турецького Провансу - регіон 
Куюджак, помилуватися квітучими лавандовими полями між двома найбільшими озерами Салда і Егірдір. 
Відвідаємо село Килич, де спробуємо лавандове морозиво, купимо місцеві сувеніри та косметичні 
продукти, виготовлені на основі лавандового масла. 
Вечеряємо і ночуємо в чудовому SPA-готелі Sagalassos Lodge & Spa Hotel 4*.  
 
День 7, Сагалассос - Іспарта - Егірдір - Анталія 
Після сніданку ми вирушимо на пошук захованого в горах міста Сагалассос - найвище античне поселення 
Західної Анатолії, «місто в хмарах, колись населене феями":  фонтан, бібліотеку, агору, 
амфітеатр, подихаємо свіжим гірським повітрям і помилуємося краєвидами. Продовжимо нашу подорож 
в провінцію Іспарта, символом якої є Дамасська троянда.У нас буде можливість придбати натуральну 
косметичну продукцію на основі трояндового масла, варення з пелюсток троянд і традиційні турецькі 
солодощі зі смаком троянди. 
Обідаємо на озері Егірдір - одному з чотирьох найбільших озер Туреччини, в Таврських горах на висоті 
917 метрів над рівнем моря, нам приготують свіжу рибу і на десерт подадуть ароматну каву, а після обіду 
ми зробимо годинну прогулянку по озеру на човні. 
До вечора прибуваємо в готель на Анталійському узбережжі Q Premium Resort \ "все включено". 
 
День 8-10, 26.06-28.06 Анталія 
Вільний час для відпочинку на узбережжі в готелі Q Premium Resort. Абсолютний релакс Аll inclusive! 
 
День 11, Анталія - Кьопрюлю-каньйон - а/п Аланія - Київ 
Після сніданку виселення з готелю Q Premium Resort і їдемо в національний парк Кьопрюлю каньйон. 
У цій місцевості росте близько 600 видів рослин, тече гірська річка Кьопрючай, яка несе свіжість і 
прохолоду. 
У ресторанчику на березі річки ми пообідаємо свіжовиловленою фореллю, а потім бажаючі можуть 
зайнятися рафтингом, відправитися на джип-сафарі або зробити годинну пішу прогулянку. 
Після вечері вирушаємо в аеропорт Аланії для вильоту до Києва. 
 


