
Планета Каппадокія (6 днів, авіа з Києва) 
 
6 днів – від 860  євро 
Київ - Стамбул - Кайсері - Каппадокія (Гереме) - Київ 
 
У вартість входить 
Авіапереліт; 
Розміщення у готелях 4-5*;  
Харчування за прорамою: усі сніданки + обіди або вечеря 
Усі внутрішні переїзди на комфортабельному автобусі; 
Екскурсії за програмою; 
Супровід кваліфікованого гіда; зі знанням турецької мови 

У вартість не входить 
Страховка; 
Політ на повітряній кулі; 150 євро 
Вхідні квитки в усі музеї; 45 євро (обов'язково) 
Доплата за SNGL та підвищення класу готелів; одномісне розміщення 
160 євро; за розміщення в Гереме в готелі YUNAK - 100 € з людини  
Додаткове харчування; 
Інші витрати, не передбачені програмою. 

 
Польотні дані: 
KBP - IST TK458   22 SEP 2021 10:05-12:10 
IST - ASR TK2010 23 SEP 2021 06:50-08:05 
ASR - IST TK2011 27 SEP 2021 08:55-10:25 
IST - KBP TK459   27 SEP 2021 18:20-20:10 
 
Харчування в турі: 
1 день: обід 
2 день: ланчбокс і вечеря 
3-5 день: сніданок і обід 
6 день: сніданок 
 

Розміщення в турі: 
Стамбул - YASMAK SULTAN 
Кайсері - RADISSON BLU KAYSERI 
Гереме - KAYA GOREME 
Доплата за розміщення в Гереме в готелі YUNAK - 100 € з людини  

 
День 1 Київ - Стамбул 
Приліт у Стамбул. Трансфер у готель, час для відпочинку. Обід. 
Виїзд на вечірню оглядову екскурсію історичного району Султанахмет: Площа Іподром, Гранд Базар, Мала 
Айя Софія, Блакитна мечеть, Свята Софія, Хамам Хюррем Султан (ззовні), комплекс мечеті Сулейманіє. 
Ніч у готелі в Стамбулі. 
 
День 2 Стамбул - Кайсері 
Виселення. Ранній трансфер в аеропорт Стамбула. 
Виліт у Кайсері . Трансфер у готель. Поселення. Відпочинок у готелі. До ваших послуг - басейн готелю та 
сауна.  
Виїзд на гору Ерджіяс. Катання на підйомнику (квиток на підйомник входить у вартість). А в сезон охочі 
можуть випробувати свої сили на спуску на санчатах чи лижах по схилах згаслого вулкана. Вечірня 
прогулянка долиною, де пасуться дикі коні.  Повернення у готель та вечеря на терасі ресторану місцевої 
кухні у готел (у вартості)і.  Ніч у готелі в Кайсері. 
 
День 3 Каппадокія (Гереме) 
Виселення. Ранній виїзд у Гереме для польотів на повітряних кулях. Це саме та пригода, яка має трапитись 
хоч раз у житті в кожного з нас! Панорами Гереме. 
Сьогодні наш шлях пролягає Долиною Уяви Кохання. долина Ченців (долина Пашаба). Ми побачимо долину 
Ченців (долина Пашаба). А також нас чекає майстер клас у гончарній майстерні.  
Обід (входить у вартість). Далі ми відвідаємо церкву Іоанна Каппадокійського. 
Поселення у готель, відпочинок. Ніч у готелі. 
  
День 4 Каппадокія 
Сніданок у готелі. Сьогодні наш шлях пролягає до фортеці Учхисар - найвищої точки Каппадокії, яку видно 
звідусіль. Підйом на вершину. Піша прогулянка долиною Голубів. Дегустація турецьких солодощів. Далі - 
прогулянка мальовничою долиною Соганли. Обід (входить у вартість). 
Зустріч заходу сонця у Рожевій долині з келихом вина. Ніч у готелі. 
 
День 5 Каппадокія 
Сніданок у готелі. Сьогодні наш шлях пролягає Долиною Уяви і надій. Далі ми вирушаємо до підземного 
міста Каймакли - найбільшого з 36 підземних міст Каппадокії (але не найглибшого). Ви побачите кратерне 
озеро Нар. 
Наостанок ми здійснимо прогулянку мальовничою долиною Ихлара (піша прогулянка 4 км). Обід (у вартості) 
Повернення у готель в Гереме, відпочинок. Ніч у готелі. 
 
День 6 Кайсері - Стамбул - Київ 
Виселення з готелю, трансфер в аеропорт Кайсері. Приліт у Стамбул. Виліт додому. 


