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WYCIECZKA

ZWIEDZANIE

PAKIET

€

$

EFEZ + PAMUKKALE
2 DNI
Czwartek
06:00-19:00
Polski pilot- tylko dla grup
zgłoszonych z
wyprzedzeniem

PROGRAM: Pierwszy dzień przejazd do Efezu i zwiedzanie starożytnego
miasta (polski pilot) Nocleg w Pamukkale. Pamukkale- wapienne tarasy,
starożytne miasto Hierapolis-angielski pilot.
W CENIE PAKIETU: transfer, ubezpieczenie, polski i angielski pilot, hotel 3*,
Obiad i kolacja (1 dzień), śniadanie (2 dzień), bilety wstępów
DODATKOWO PŁATNE:Dom Matki Boskiej (ok12€), Basen Kleopatry (ok.12€),
obiad drugiego dnia, napoje do posiłków

Dorośli
7-12lat

70€
35€

84$
42$

EFEZ
Czwartek
06:30-20:00

PROGRAM: Starożytne miasto Efez (m.in amfiteatr, Biblioteka Celsjusza)
W CENIE:transfer, ubezpieczenie, polski pilot, bilet wstępu, obiad
DODATKOWO PŁATNE:Dom Matki Boskiej (ok12€), napoje

Dorośli
7-12 lat

40€
20€

48$
24$

PAMUKKALE
Poniedziałek, Piątek
06:30-20:00

PROGRAM: Pamukkale- wapienne tarasy, starożytne miasto Hierapolis
W CENIE:transfer, ubezpieczenie, polski pilot, bilet wstępu, obiad.
DODATKOWO PŁATNE: Basen Kleopatry (ok.12€), napoje

Dorośli
7-12lat

40€
20€

48$
24$

DALYAN
Środa, Sobota
08:30-18:30

PROGRAM: Rejs rzeką Dalaman, zwaną Turecką Amazonką, kąpiel w
naturalnych termalnych błotach siarkowych, plaża Iztuzu, gdzie żółwie CarettaCaretta znoszą swoje jaja...W Busie jest polski pilot.
W CENIE PAKIETU: transfer, ubezpieczenie, polski pilot, bilety wstępów, obiad
Nie zabieramy biżuterii srebrnej do kąpieli błotnych!!!

Dorośli
7-12 lat

28€
14€

34$
17$
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ADRENALINA & PRZYGODA

PAKIET

JEEP SAFARIMARMARIS
Codziennie 09:00-17:00

PROGRAM: Off-road, wioska turecka, wodospad, punkty widokowe, kąpiel w morzu
W CENIE: przejazd jeepem, ubezpieczenie, pilot, lunch (napoje dodatkowo płatne)

QUAD/ BUGGIESAFARI
Codziennie

PROGRAM: 15 min. lekscji, ok 30km jazdy po bezdrożach i po specjalnym torze
W CENIE: transfer, ubezpieczenie, instruktor, sprzęt.
Brak żniżek dla dzieci..Dzieci poniżej 13 roku tylko z osobą dorosłą.

NURKOWANIE
Codziennie
09:00-17:00

PROGRAM: Dla amatorów 1 zejście, dla osób z licencją 2 zejścia w grupach
W CENIE: transfer, ubezpieczenie od sportów ekstramalnych, instruktor, sprzęt.lunch
Brak żniżek dla dzieci. Dzieci od 13 roku życia

os.
towarz

KONNE SAFARI
Codziennie
10:00-12:00 i 14:00-16:00

PROGRAM: Jazda konna ok 2h, poprzedzona wskazówkami intruktora i jazdą testową.
W CENIE: transfer, ubezpieczenie, instruktor, sprzęt.

Dorośli
5-10 lat
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Quad 1os
Quad 2os

€

$

20€

24$

30€
40€

36$
48$

28€
20€

34$
24$

20€
15€

24$
18$
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REJSY & RELAKS & ZABAWA

PAKIET

BŁĘKITNY REJS
MARMARIS- TURUNÇ
all inclusive
Codziennie
09:30-17:30

PROGRAM: Rejs 2 pokładowym statkiem po zatokach Marmaris: Wyspa Paradise,
Zat. Paradise, Zat, Aquarium,, Zat. Fish, Plaża Kumlubuk, jaskinie morskie, animacje,
sprzęt do snoorkowania, leżaki. Dla chętnych moźliwosć kąpieli w morzu
W CENIE: transfer tylko w 1 stronę-powrót Dolmusem, ubezpieczenie,animacje, lunch,
napoje bezalkoholowe, kawa, herbata, piwo, wino.
Zabieramy ręczniki i kostiumy kąpielowe!!!

RODOS- KATAMARAN
Codziennie
07:30-19:00
Realizowana 24.06-16.09

€

$

Dorośli
7-12 lat
0-6 lat

18€
9€
free

22$
11$
free

PROGRAM: Rodos- najpopularniejsza wyspa grecka.
Na wyspie czas wolny do zagospodarowania we własnym zakresie.
W CENIE: transfer, bilet w obie strony na rejs, opłaty portowe, podatek
ZABIERAMY PASZPORTY!!!

Dorośli
7-12lat
0-6lat

46€
23€
9€

55$
28$
11$

REJS WYSPA
KLEOPATRY
Codziennie 9:00-17:30

PROGRAM: Rejs łodzią na Wyspę Kleopaytry z legendarnym blado-różowym miękkim
piaskiem, 3h leniuchowania, ruiny m.in: amfiteatru , świątyni.
W CENIE: transfer, ubezpieczenie, lunch, bilet wstępu na Wyspę Kleopatry, pilot

Dorośli
7-12lat
0-6 lat

25€
11€
free

HAMAM TURUNÇ –
ŁAŹNIA TURECKA
Codziennie
OK 16:30 ostatnie wejście

PROGRAM: Sauna Fińska, Łaźnia turecka, Peeling i masaż pianą, masaż olejkami
W CENIE: transfer, ręczniki. Pozostałe zabiegi dodatkowo płatne!!!

Podstawowy

7-12 lat
0-6 lat

15€
8€
free

18$
9$
free

DELFINARIUM
Pływanie z delfinamiCodziennie od 9:00
Pobyt ok 2h

W CENIE: transfer, ubezpieczenie, bilet wstępu. Brak zniżek dla dzieci 4-12 lat.
Pływanie z delfinem trwa ok 15 minut. W trakcie pływania nie można robić zdjęc.
Istnieje możliwość zakupienia płyty ze zdjęciami od fotografa z Delfinarium.
Spotkanie- możliwość dotknięcia, przybicia piątki, może nawet dać buziaka -od 4 lat
www.turcjatour.pl
WARTO
BYĆ
Z NAMI
Oglądanie- przyglądanie
się jak bawia się delfiny,
jak inni
z nimi
pływają, dla os.towarz

Pływanie
Spotkanie
Oglądanie

80€
50€
15€

96$
60$
18$

30$
13$
free
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- Zadzwoń z Polski
- wyślij sms z nazwą hotelu, numerem pokoju,
godziną kontaktu- oddzwonimy do Ciebie

.

- napisz do nas

www.turcjatour.pl
PROMOCJE!!!

●

●

●

●

●

●

●

Wszystkie ceny podane są dla 1 osoby●
dorosłej (powyżej 12 roku życia)
Jeżeli cennik nie stanowi inaczej,
●
dzieciom w wieku 7-12 lat przysługuje
ulga 50%
Jeżeli cennik nie stanowi inaczej,
dzieci w wieku 0-6 lat obsługiwane są
bezpłatnie, ale bez gwarantowanego
miejsca siedzącego
Wiek dziecka w Turcji, liczony jest od
roku urodzenia , a nie miesiąca
urodzenia.
Na wszystkie wycieczki odbieramy z
hotelu
Wszystkie wycieczki są ubezpieczone
Zapewniamy klimatyzowane i wygodne
busy i autokary

Zrób rezerwację z Polski, opłać ją i uzyskaj 5% rabatu ( nie dotyczy transferów, rejsów na Rodos,
pływania z delfinami, fokami, biletów wstępów)
Kup 3 wycieczki, a Hamam podstawowy otrzymasz GRATIS

Zasady rezygnacji z wycieczek:
1. W przypadku odwoania lotu z przyczyn niezawinionych przez Uczestnika gwarantujemy 100% zwrotu pobranej

zaliczki.
2. W przypadku rezygnacji z wycieczki, na conajmniej 14 dni przed planowanym jej terminem, 5% od kwoty
wycieczki, jest potrącane z wpłaconej zaliczki
3. W przypadku poważnego zachorowania lub wypadku uniemożliwiającego odbycie się wycieczki w
wyznaczonym terminie lub nowym zaproponowanym terminie, - na podstawie raportu medycznego -100% zwrotu
pobranej zaliczki, pod warunkiem poinformowania do godz. 20:00 dnia poprzedzającego wycieczkę, przy braku
poinformowania, 15% wartości wycieczki jest potrącane z wpłaconej zaliczki.
4. Zmiana terminu wycieczki/ rodzaju wycieczki do godz. 20;00 dnia poprzedniego- bezpłatnie.
5. Rezygnacja z wycieczki z dowolnego powodu z wyłączeniem punktu 1 i 3, w terminie krótszym niż 14 dni od
jej planowanego odbycia się, 30% wartoœci wycieczki przed rabatem będzie potrącona z wpłaconej zaliczki.
6. Realizacja wycieczek z promocji/konkursów/ z rabatu- po opłaceniu w całości wycieczek, na podstawie, których
zostały udzielone rabaty/promocje.
7. Zaliczka 30% na wycieczki lotnicze- w terminie którszym niż 14 dni, nie jest zwracana!!!
Prosimy o przemyślane rezerwacje.- Ekipa Turcja Tour

Zapraszamy na nasz funpage: https://www.facebook.com/turcjatour/
Zapraszamy do naszej grupy: https://www.facebook.com/groups/turcjatour/
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