Інша Туреччина: Каппадокія і скарбниці стародавньої Месопотамії
10 днів – від 995 євро
Київ – Анкара – Каппадокія – Учхисар – Гереме – Ургюп – Долина Ихлара – Каймакли – Адана –
Газіантеп – Халфеті – Харан – Шанлиурфа – Гебеклі-Тепе – Немрут-Даг – Діярбакир – Мардін – Дара –
Мідьят – Анкара – Київ
У вартість входить
Усі внутрішні переїзди в комфортабельному автобусі;
Супровід кваліфікованого гіда;
Супровід гіда Феєрії зі знанням турецької мови;
Усі екскурсії, вказані в програмі;
Розміщення в готелях; доплата за одномісне розміщення 230 євро
Харчування - сніданки.

У вартість не входить
Міжнародний і внутрішній авіаперельоти;
Страхування; 12 євро, від 60 років - 24 євро
Обіди та вечері, приблизно 15-20 євро/день;
Політ на повітряній кулі; 150 євро
Вхідні квитки в усі музеї – 50 євро;
Шоу дервішів..

Готелі та ціни:
Для цього туру ми підібрали унікальні бутик-готелі!
– печерний готель у Каппадокії (Dere Suites)
– готель з терасами в Мардіні (Zinciriye Hotel)
Розміщення в інших готелях за маршрутом:
У Газіантепі: Park Dedeman Gaziantep city center
У Шанлиурфі: бутик-готель спеціальної категорії Аla han
У Кахті: Euphrat Hotel
Польотні дані:
Міжнародний переліт: Київ-Анкара-Київ від 210 євро
22.10.2021 PC1723 KBP ESB 0255 0500
31.10.2021 TK7047 MQM ESB 1415 1545
01.11.2021 PC1722 ESB KBP 0020 0130
Внутрішній переліт: Діярбакир-Анкара від 55 євро
31.10.2021 TK7047 MQM ESB 1415 1545
У програмі туру можливі незначні зміни.
День 1 Київ – Анкара – Каппадокія
Виліт з Києва. Прибуття в Анкару. Виїзд та прибуття до Каппадокії. По дорозі побачимо солоне озеро Туз
– друге за величиною в Туреччині. Ми побачимо фортецю Учхисар і Долину чарівних димарів.
Ночівля у печерному бутік-готелі Dere Suites, з терас якого відкриваються феєричні краєвиди на долину.
День 2 Каппадокія – Гереме – Ургюп
Сніданок у готелі. За сприятливої погоди, охочі зможуть політати на світанку на повітряній кулі
(оплачується додатково – від 150 євро з людини).
Ми відвідаємо музей під відкритим небом – Національний парк Гереме і печерні церкви: Яблучну (Elmalı),
Зміїну (Yılanlı), Церкву з сандалями (Çarıklı), а також побачимо скелі-гриби Долини уяви в національному
парку Ургюп і дізнаємося секрети місцевих гончарних справ майстрів на фабриці з виробництва
керамічних виробів. Охочі можуть відвідати шоу дервішів! (за додаткову плату).
Ночівля у бутік-готелі Dere Suites
День 3 Каппадокія - Каймакли – Долина Ихлара – Газіантеп
Сніданок у готелі. Продовження екскурсії по Каппадокії. У цей день ми відвідаємо мальовничу долину
Ихлара, підземне місто Каймакли. Переїзд в місто Газіантеп.Ночівля в Park Dedeman Gaziantep city center
День 4 Адана – Газіантеп – Халфеті - Шанлиурфа
Сніданок у готелі. Подорож у Газіантеп, де відвідаємо найбільший у світі музей античних мозаїк Зеугма.
Потім ми переїжджаємо в місто Халфеті, яке вважається одним з найважливіших туристичних центрів
Туреччини. Пропливаючи на човні бірюзовими водами Євфрату, ми побачимо затоплену частину міста і
римську фортецю Румкале. Переїзд у Шанлиурфу. Ніч у бутик-готелі спеціальної категорії Аla han в
самому серці старого міста.
День 5 Шанлиурфа – Харан – Шанлиурфа
Сніданок у готелі. Поїздка в Харан. Повернення до Шанлиурфи, відвідування археологічного музею.
Екскурсія по місту. Ніч у Шанлифурі у бутик-готелі спеціальної категорії Аla han.
День 6 Шанлиурфа – Гебеклі-Тепе – Немрут-Даг
Сніданок у готелі. Відвідування Гебеклі-Тепе (Пузатий пагорб). Виїзд у Національний парк Немрут-Даг.
По дорозі ми побачимо: Каракуш Тюмюлюс, Грандіозний римський міст Джендере. Обід. Екскурсія по
Національному заповіднику Немрут-Даг. Розміщення і ночівля в готелі Nemrut Kervansaray Hotel.

День 7 Діярбакир – Мардін
Сніданок у готелі. Переїзд у Діярбакир. По дорозі ми побачимо римський арочний міст з базальту через
річку Тигр – Міст десяти очей (On Gözlü Köprü). Прогулянка по Діярбакиру. Після обіду переїзд у Мардін.
Ночівля в Zinciriye Hotel.
День 8 Мардін – Дара - Бейяз су – Мідьят – Мардін
Сніданок у готелі. Екскурсія по регіону Мардін.
Сьогодні на нас чекає Дара – візантійська фортеця на півночі Месопотамії. Далі наш шлях лежить у
Мідьят, у старовинний Гостьовий будинок Конук-Еві, який зараз усім відомий як "будинок Сили і Бурана".
Охочі зможуть відвідати старовинний Емір Хамам, вік якого більше 800 років. Ніч готелі.
День 9 Мардін
Сніданок у готелі. Прогулянки по Мардіну. Вільний час у місті. Охочі можуть скуштувати традиційні
солодощі: кюнефе – арабські гарячі ласощі, та дондурма Увечері на нас чекає вечеря в ресторані з
місцевою музикою, танцями і вином. Ніч у готелі.
День 10 Мардін - Анкара - Київ
Після сніданку - вільний час в Мардіні. Трансфер в аеропорт Мардіна і виліт до Анкари.
Прибуття в Анкару, трансфер в район старої фортеці Цитадель Хізар. Прогулянка територією фортеці.
Після вечері - трансфер в аеропорт Анкари. Реєстрація багажу на міжнародний рейс.
Переліт Анкара – Київ.

