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TURECKO – POZNÁVACÍ A KOMBINOVANÉ OKRUHY 

CK BLUE STYLE – CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ

  Plná penze v ceně

  Ubytování v kvalitních hotelech

  Klimatizované pohodlné autobusy

  Skvělí průvodci

  Nezaměnitelná atmosféra

  Zajímavý program

  Naučíme vás základy turečtiny

Proč na okruh s CK Blue Style

Cestujte 
s tím, kdo 
se vyzná



TURECKO – POZNÁVACÍ A KOMBINOVANÉ OKRUHY 

CK BLUE STYLE – CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ

Naši průvodci
Na naše průvodce se vždy můžete spolehnout. Jsou to zkušení profesionálové, kteří 
dobře znají Turecko a přizpůsobí vám výklad na míru. Kromě historických a zeměpis-
ných faktů se od nich dozvíte mnoho o tradicích, náboženství a kultuře a plno dalších 
zajímavostí, například:

Proč Turci neznají 
„turecký med“?

Jaké je tajemství
turecké kávy?

Proč jsou kohouti z Denizli 
v Guinessově knize rekordů?

Proč je tulipán tureckou 
národní květinou?

Proč můžete v Turecku
navštívit každou mešitu?



TURECKO – POZNÁVACÍ A KOMBINOVANÉ OKRUHY 

CK BLUE STYLE – CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ

Za tajemstvím
Kappadokie

Kombinované zájezdy
Příjemná kombinace odpočinku na pláži 
a poznávání toho nejlepšího 
v Turecku 



TURECKO – POZNÁVACÍ A KOMBINOVANÉ OKRUHY 

CK BLUE STYLE – CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ

Pamukkale

Antalya

TURECKO

Černé moře

200 km

Konya Sultanhani

Kappadokia
Kaymakli

Göreme
Avanos

Efes

Denizli
Kusadasi

Uçhisar

Afrodisias

KAPPADOKIA

KAPPADOKIA

Provedeme vás pohádkově kouzelnou 
Kappadokií a jejími podzemními i 
vzdušnými tajemstvími. 

Zavedeme vás do mystické Konyi, jednoho 
z nejvíce náboženských míst země.
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CK BLUE STYLE – CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ

KAPPADOKIA

KONYA

ANTALYA

KAYMAKLI

KONYA

V CENĚ KOMBINOVANÝCH
OKRUHŮ JE ZAHRNUTO:
 Letenka tam a zpět
  Transfer z/na letiště 

a transfery v průběhu okruhu
 7/10/11 nocí ve 4* hotelech 

dle programu s plnou penzí 
(nápoje nejsou zahrnuty 
v ceně)

 Vstupy do měst dle programu



TURECKO – POZNÁVACÍ A KOMBINOVANÉ OKRUHY 

CK BLUE STYLE – CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ

1. DEN: Přílet na letiště v Antalyi. Transfer a ubytování v ho-
telu. 

2. DEN: Po snídani odjezd do střední Anatalolie. První za-
stávkou je jeden z nejzachovalejších karavaserájů na území 
Turecka, Sultanhanı Caravansaray. Tyto „zájezdní hostince 
pro karavany“ byly budovány v seldžuckém a osmanském ob-
dobí na ochranu kupců putujících po karavaních trasách, kte-
ré křižovaly Anatolii podél římsko-byzantské sítě silnic. Sul-
tanhanı Caravansaray byl zbudovaný pro samotného sultána 
a  je tvořen nádvořím obklopeným různými budovami – stá-
jemi, mešitou, tureckými lázněmi, pokoji a krytou halou, kde 
se dalo zboží bezpečně uskladnit. Poté následuje přejezd do 
Kappadokie, okouzlující krajiny neskutečně erodovaného tufu 
(ztvrdlého sopečného popela). Kappadokie je zemí kouzel-
ných přírodních útvarů ve tvaru komínů i podzemních měst. 
Skalní komíny, připomínající kamenné sloupy, pyramidy, hou-
by nebo dokonce velbloudy a údolí s  terasovitými stráněmi 
zformovaly právě erupce sopky. Tisíciletí pak ke kappadocké 
krajině přidala skalní kostely i podzemní města, jež bývala úto-
čištěm křesťanů. První zastávkou v této oblasti bude podzem-
ní město Kaymaklı. Tato nejoblíbenější zastávka návštěvníků 
představuje změť tunelů a komor vedoucích 8 pater pod zem 
(pouze 4 jsou otevřená). Poté zastavíte ve městě Uçhisar, situ-
ovaném na nejvyšším bodě Kappadokie, kde se nachází nej-
krásnější kappadocký hrad. Ubytování a večeře v hotelu. Po 
večeři možnost fakultativně absolvovat dervišskou show.

3. DEN: Tento den strávíte celý v „zemi krásných koní“, jak 
se Kappadokii ve staré perštině říkalo a poznáte pravou krá-
su této oblasti. Pro milovníky dobrodružství doporučujeme 
připlacení za let horkovzdušným balonem. Balony vzlétají za 
úsvitu a   provedou vás pohádkovou ranní krásou celé oblas-
ti. Let balonem je jeden z nejkrásnějších zážitků, který si z Ka-
ppadokie můžete odvézt. I spousta profesionálních cestovate-
lů přiznává, že toto byl jeden z vrcholů jejich cesty po Turecku. 
Po snídani se vydáte do údolí Göreme, kde je soustředěno 
největší množství skalních kaplí a klášterů. Mnohé 
z nich ukrývají skvostné byzantské fresky zachycu-
jící výjevy ze Starého i Nového zákona. V této oblasti, 
zapsané ve světovém dědictví UNESCO, projdeme úchvat-
ným muzeem pod širým nebem. V odpoledních hodinách se 
vydáte do malého městečka jménem Avanos, které je zná-
mé především pěstováním vína a výrobou keramiky. Navští-
víte keramickou dílnu, kde budete moci obdivovat keramiku, 
tradičně vyráběnou především z  červeného jílu blízké řeky. 

Poslední zastávkou je výrobna koberců, kde se dozvíte, jakým 
způsobem se získává hedvábné vlákno z kokonů bource mo-
rušového, jak se dříve zpracovávala bavlna nebo jak se dodnes 
tkají koberce. Ubytování a večeře v hotelu.

4. DEN: Po snídani vyrazíte na cestu směřující zpět na Tu-
reckou riviéru. Cestou navštívíte starobylou Konyi, město tan-
čících dervišů. Právě Konya je úzce spjata s životem a dílem 
Celaleddina Rumiho, zvaného též Mevlana, jenž řád tančících 
dervišů založil. Dodnes je Mevlana pokládán za jednoho z nej-
věhlasnějších mystiků islámského světa. Právě jemu se při-
blížíte návštěvou muzea věnované celému jeho životu a dílu. 
Muzeum, které je bývalým sídlem dervišů, zahrnuje hrobku 
Rumiho, taneční sál, expozici memorabilií a rukopisů, kaligra-
fi cký sál a galerii. Ve večerních hodinách ubytování a večeře 
v hotelu.

5.–7. DEN: Volné dny v hotelu*. 

8. DEN: Odlet do ČR.

*  V případě zájezdu na 11 dní jsou 5.–10. den volné dny v hotelu 
a 11. den odlet do ČR.

*  V případě zájezdu na 12 dní jsou 5.–11. den volné dny v hotelu 
a 12. den odlet do ČR.

Za tajemstvím Kappadokie

KOMBINOVANÉ ZÁJEZDY
Příjemná kombinace odpočinku na pláži a poznávání toho nejlepšího v Turecku 

kou show.
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Po krásách
   Pamukkale

Poznávací okruhy
Poznejte s námi ta nejzajímavější 
a nejkrásnější místa Turecka
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CK BLUE STYLE – CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ

Pamukkale

Antalya

TURECKO

Černé moře

200 km

Konya Sultanhani

Kappadokia
Kaymakli

Göreme
Avanos

Efes

Denizli
Kusadasi

Uçhisar

Afrodisias

EFES

AFRODISIAS

Ne nedarmo se říká, ze dokud jste 
neviděli Pamukkale, nenavštívili jste  
pravé Turecko. 

Projděte se s námi po bělostných 
travertinových terasách, objevte 
tajemství jednoho z nejzachovalejších 
antických pohřebišť Nekropolisu 
a vydejte se obdivovat jeden ze sedmi 
starověkých divů světa, úchvatný Efes.
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EFES

ANTALYA

HIERAPOLIS

PAMUKKALE

V CENĚ KOMBINOVANÝCH
OKRUHŮ JE ZAHRNUTO:
 Letenka tam a zpět
  Transfer z/na letiště 

a transfery v průběhu okruhu
 7/10/11 nocí ve 4* hotelech 

dle programu s plnou penzí 
(nápoje nejsou zahrnuty 
v ceně)

 Vstupy do měst dle programu



TURECKO – POZNÁVACÍ A KOMBINOVANÉ OKRUHY 

CK BLUE STYLE – CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ

1. DEN: Přílet na letiště v Antalyi. Transfer a ubytování v ho-
telu. 

2. DEN: Po snídani odjezd směrem k městu Denizli, v  je-
hož blízkosti se nachází Pamukkale. Cestou, kterou lemuje 
uchvátné pohoří Taurus, zastavíte v mešitě, kde si poslechne-
te výklad o vzniku Islámu a životě proroka Mohameda. Poté 
vás čeká návštěva travertinových jezer – Pamukkale (v pře-
kladu Bavlněný hrad), antického lázeňského města Hierapo-
lis a jednoho z největších pohřebišť v Malé Asii – Nekropolis. 
Budete mít možnost brouzdat se v tyrkysově modré vodě, jež 
přitéká do travertinových jezer, navštívit římské divadlo, projít 
se po arkádové třídě, kde jsou vyjeté koleje od povozů, či na-
hlédnout do ruin staré latríny. Ta dříve sloužila též jako místo 
k uzavírání tajných dohod a smluv mezi místními obchodníky. 
Ne nadarmo se říká, že kdo nenavštívil tento přírodní skvost, 
jakoby v Turecku nebyl. Po prohlídce ubytování a večeře v ho-
telu na Pamukkale.

3. DEN: Snídaně v hotelu a odjezd do Efesu, města, které 
patřilo za antických dob ke světově proslulým, ještě než se 
stalo přepychovou metropolí římské říše. Společně s průvod-
cem projdete ruinami tohoto krásného antického města, kde 
se nacházel jeden ze sedmi starověkých divů světa Artemidin 
chrám a nejobdivovanější stavba města Celsova knihovna. Ne-
daleko antického města si budete mít možnost prohlédnout 
místo, kde až do své smrti pobývala Ježíšova matka. Dům bla-
hoslavené Panny Marie uctívají křesťané i muslimové a každo-
ročně ho navštěvují poutníci obou vyznání. V odpoledních ho-
dinách se seznámíte s výrobou kvalitních kožených produktů, 
jejichž výrobou je Turecko proslulé. Turci jsou opravdoví mistři 
tohoto řemesla a jistě vás překvapí i ceny jednotlivých výrob-
ků. Ubytování a večeře v hotelu v Kuşadasi.

4. DEN: Po snídani vyrazíte na cestu směřující zpět na Tu-
reckou riviéru. Cestou vás čeká prohlídka města Afrodisias, 
které bývalo v antických dobách jedním z hlavních středisek 
kultu bohyně Afrodity. Pro milovníky starověkých kultur je 
Afrodisias skutečným rájem, památky jsou totiž na rozlehlém 
uzemí, kde vás nepřepadne pocit, že se mezi ostatními turisty 
udusíte. Následuje návštěva výrobny koberců, kde se dozvíte, 
jakým způsobem se získává hedvábné vlákno z kokonů bource 
morušového, jak se dříve zpracovávala bavlna nebo jak se do-
dnes tkají koberce. Pokud budete mít odvahu, můžete si tkaní 
koberců na vlastní kůži vyzkoušet a na chvilku se tak ocitnout 
v roli turecké uzlíkářky. Ve večerních hodinách příjezd a uby-
tování v hotelu. 

5.– 7. DEN: Volné dny v hotelu*. 

8. DEN: Odlet do ČR.

*  V případě zájezdu na 11 dní jsou 5.–10. den volné dny v hotelu 
a 11. den odlet do ČR.

*  V případě zájezdu na 12 dní jsou 5.–11. den volné dny v hotelu 
a 12. den odlet do ČR.

 8 dní / 7 nocí Po krásách Pamukkale

KOMBINOVANÉ ZÁJEZDY
Příjemná kombinace odpočinku na pláži a poznávání toho nejlepšího v Turecku 

telu na Pamukkale.
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Velký okruh
  Tureckem

Poznávací okruhy
Poznejte s námi ta nejzajímavější 
a nejkrásnější místa Turecka
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Bodrum

Pamukkale

Istanbul

Kemer

Izmir

Antalya

Alanya

Ankara

TURECKO

Černé moře

200 km

Konya
Sultanhani

Kappadokia

Kaymakli

Göreme
Avanos

Çanakkale
Troja

Pergamon

Efes

Denizli
Kusadasi
Milét

Didyma
Dalyan

Fethiye

Kayaköy
Kalkan

KekovaKas
Demre

KAPPADOKIA

HAGIA IRENE A HAGIA SOPHIA

V  ydejte se s námi do 
země dělící Evropu a Asii, 
kde najdete krásné pláže 
omývané azurově modrými 
vodami, i kulturní a 
historické skvosty. 

Poznejte s námi místa, 
která neodmyslitelně 
patří k Turecku – hrdé 
zemi a významné kolébce 
civilizace.
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CANAKKALE

ANKARA

EFES

PAMUKKALE

KONYA

KAPPADOKIA

V CENĚ KOMBINOVANÝCH
OKRUHŮ JE ZAHRNUTO:
 Letenka tam a zpět
  Transfer z/na letiště 

a transfery v průběhu okruhu
 7/10/11 nocí ve 4* hotelech 

dle programu s plnou penzí 
(nápoje nejsou zahrnuty 
v ceně)

 Vstupy do měst dle programu
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CK BLUE STYLE – CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ

1. DEN: Přílet do Antalye, transfer, ubytování v hotelu.

2. DEN: Po brzké snídani odjezd do střední Anatolie. Prv-
ní zastávkou bude Konya, město tančících dervišů. Město je 
spjato s životem a dílem Celaleddina Rumiho, který řád tančí-
cích dervišů založil. Právě jemu se přiblížíte návštěvou muzea, 
věnovaného celému jeho životu a  dílu. Následuje návštěva 
Sultanhanı Caravansaray. Tento karavansaráj byl zbudova-
ný pro samotného sultána. V odpoledních hodinách příjezd 
do oblasti Kappadokie, okouzlující krajiny neskutečně erodo-
vaného tufu (ztvrdlého sopečného popela). První zastávkou 
v této oblasti bude podzemní město Kaymaklı. Tato nejoblíbe-
nější zastávka návštěvníků představuje změť tunelů a komor 
vedoucích 8 pater pod zem (pouze 4 jsou otevřená). Ubytová-
ní a večeře v hotelu v Kappadokii. Po večeři možnost fakulta-
tivně absolvovat Dervišskou show.

3. DEN: Tento den strávíte celý v „zemi krásných koní“ jak 
se Kappadokii ve staré perštině říkalo a poznáte pravou krá-
su této oblasti. Pro milovníky dobrodružství doporučuje-
me fakultativně let horkovzdušným balonem. Balony vzlétají 
za úsvitu a provedou vás pohádkovou ranní krásou celé ob-
lasti. Let balonem je jeden z nejkrásnějších zážitků, který si 
z Kappadokie můžete odvést. Po snídani se vydáte do údolí 
Göreme, kde je soustředěno největší množství skalních kaplí 
a klášterů. Mnohé z nich ukrývají skvostné byzantské fresky 
zachycující výjevy ze Starého i Nového zákona. V této oblasti, 
zapsané ve světovém dědictví UNESCO, projdete úchvatným 
muzeem pod širým nebem. V odpoledních hodinách se vydá-
te do malého městečka jménem Avanos, které je známé pře-
devším pěstováním vína a výrobou keramiky. Navštívíte kera-
mickou dílnu, kde budete moci obdivovat keramiku, tradičně 
vyráběnou především z  červeného jílu blízké řeky. Poslední 
zastávkou je výrobna koberců, kde se dozvíte, jakým způso-
bem se získává hedvábné vlákno z kokonů bource morušové-
ho, jak se dříve zpracovávala bavlna nebo jak se dodnes tkají 
koberce. Ubytování a večeře v hotelu v Kappadokii.

4. DEN: Brzký odjezd do hlavního města Turecka, Anka-
ry. Zde si prohlédnete muzeum Anatolských civilizací, nejvý-
znamější muzeum země. V odpoledních hodinách odjezd do 
Istanbulu. Ve večerních hodinách návštěva istanbulského 
Bazaru. Ubytování a večeře v hotelu v Istanbulu.

5. DEN: Běheme celého dne budete poznávat krásy Istan-
bulu. Navštívíte komplex paláce Topkapi, sídlo sultánů. Čeká 
úchvatná Hagia Sofi a, jedna z nejokázalejších staveb světa. 
V odpoledních hodinách se pak projdete po Hippodromu ve 

čtvrti Sultanahmet, kde si pro-
hlédnete 3  obelisky: egypt-
ský, Theodosův a hadí. Pro-
hlídka Modré mešity se šesti 
minarety je samozřejmostí. 
Poté fakultativně možnost 
plavby po Bosporu. Ubytování 
a večeře v hotelu v Istanbulu.

6. DEN: Časný odjezd do Çanakkale, města, které leží u nej-
uzšího úseku průlivu Dardanely. Odtud se vydáte do bájné 
Tróji, kde s pomocí vaší fantazie odhalíte slávu tohoto mý-
tického města. Odpoledne návštěva Pergamonu, helénské-
ho města situovaného na vrcholu strmého kopce. Nejstrmější 
antické divadlo, zbytky slavné pergamonské knihovny a mís-
to, kde stával známý Diův oltář; to vše shlédnete na jednom 
z nejpůsobivějších míst Turecka. Ubytování a večeře v hotelu.

7.  DEN: V  ranních hodinách odjezd do Efesu, města kte-
ré patřilo za antických dob ke světově proslulým ještě než se 
stalo přepychovou metropolí Římské říše. Společně s průvod-
cem projdete ruinami tohoto krásného antického města, kde 
se nacházel jeden ze sedmi starověkých divů světa, Artemidin 
chrám, a nejobdivovanější stavba města – Celsova knihovna. 
Nedaleko antického města si budete mít možnost prohléd-
nout místo, kde až do své smrti pobývala Ježíšova matka. Dům 
blahoslavené Panny Marie uctívají křesťané i muslimové a ka-
ždoročně ho navštěvují poutníci obou vyznání. Ani návštěva 
kožešnictví nesmí v Turecku chybět. Poté vás čeká návštěva 
travertinových jezer – Pamukkale (v překladu Bavlněný hrad), 
antického lázeňského města Hierapolis a jednoho z největších 
pohřebišť v Malé Asii – Nekropolis. Budete mít možnost brou-
zdat se v tyrkysově modré vodě, která přitéká do travertino-
vých jezer, navštívit římské divadlo, projít se po arkádové třídě, 
kde jsou vyjeté koleje od povozů, či nahlédnout do ruin staré 
latríny. Ta dříve sloužila též jako místo k uzavírání tajných do-
hod a smluv mezi místními obchodníky. Ne nadarmo se říká, že 
kdo nenavštívil tento přírodní skvost, jakoby v Turecku nebyl. 
V nočních hodinách ubytování v hotelu v Kemeru.

8. DEN: Odlet do ČR*.

*  V případě zájezdu na 11 dní jsou 8.–10. den volné dny v hotelu 
a 11. den odlet do ČR.

*  V případě zájezdu na 12 dní jsou 8.–11. den volné dny v hotelu 
a 12. den odlet do ČR.

Velký okruh Tureckem

POZNÁVACÍ OKRUHY
Poznejte s námi ta nejzajímavější a nejkrásnější místa Turecka

ro-
-

ání 

 8 dní / 7 nocí 



TURECKO – POZNÁVACÍ A KOMBINOVANÉ OKRUHY 
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Poznávací okruhy
Poznejte s námi ta nejzajímavější 
a nejkrásnější místa Turecka

Pamukkale,
  Efes, Lýkie
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Bodrum

Pamukkale

Istanbul

Kemer

Izmir

Antalya

Alanya

Ankara

TURECKO

Černé moře

200 km

Konya
Sultanhani

Kappadokia

Kaymakli

Göreme
Avanos

Çanakkale
Troja

Pergamon

Efes

Denizli
Kusadasi
Milét

Didyma
Dalyan

Fethiye

Kayaköy
Kalkan

KekovaKas
Demre

PAMUKKALE

HIERAPOLIS

Poznejte s námi 
ta nejzajímavější 
a nejkrásnější místa 
Turecka. 

Vydejte se s námi na velmi 
poučný okruh a poznejte 
starodávnou Lýkijskou 
cestu.
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DIDYMA – RELIÉF HLAVY MEDUSY

KAYAKÖY

MILÉT

KEMER

PAMUKKALE

V CENĚ KOMBINOVANÝCH
OKRUHŮ JE ZAHRNUTO:
 Letenka tam a zpět
  Transfer z/na letiště 

a transfery v průběhu okruhu
 7/10/11 nocí ve 4* hotelech 

dle programu s plnou penzí 
(nápoje nejsou zahrnuty 
v ceně)

 Vstupy do měst dle programu
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1. DEN: Přílet do Antalye, transfer a ubytování v hotelu.

2. DEN: Po snídani odjezd směrem k městu Denizli, v  je-
hož blízkosti se nachází Pamukkale. Cestou, kterou lemuje 
uchvátné pohoří Taurus, navštívíte pravou tureckou výrobnu 
koberců, protože i výroba nádherných koberců patří k turec-
kému folklóru. Poté vás čeká návštěva travertinových jezer 
– Pamukkale (v překladu Bavlněný hrad), antického lázeňské-
ho města Hierapolis a jednoho z největších pohřebišť v Malé 
Asii – Nekropolis. Budete mít možnost brouzdat se v  tyrky-
sově modré vodě, jež přitéká do travertinových jezer, navští-
vit římské divadlo, projít se po arkádové třídě, kde jsou vyjeté 
koleje od povozů, či nahlédnout do ruin staré latríny. Ta dříve 
sloužila též jako místo k uzavírání tajných dohod a smluv mezi 
místními obchodníky. Po prohlídce ubytování a večeře v ho-
telu na Pamukkale.

3. DEN: Brzká snídaně v hotelu a odjezd do Efesu, města, 
které patřilo za antických dob ke světově proslulým, ještě než 
se stalo přepychovou metropolí Římské říše. Společně s prů-
vodcem projdete ruinami tohoto krásného antického měs-
ta, kde se nacházel jeden ze sedmi starověkých divů světa, 
Artemidin chrám, a nejobdivovanější stavba města – Celso-
va knihovna. Nedaleko antického města si budete mít mož-
nost prohlédnout místo, kde až do své smrti pobývala Ježíšo-
va matka. Dům blahoslavené Panny Marie uctívají křesťané 
i muslimové a každoročně ho navštěvují poutníci obou vyzná-
ní. Ubytování a večeře v hotelu v Kuşadasi.

4. DEN: Po snídani budete pokračovat v návštěvě význam-
ných antickým měst. Ráno zastavíte ve městě Priéné, kde si 
mimo jiné prohlédnete zajímavý Athénin chrám, postavený 
pod záštitou Alexandra Velikého. Další zastávkou bude antic-
ké město Milét, které je několikrát zmíněno i v Novém Zákoně 
a kde vznikla tzv. milétská škola, která je z počátků řecké fi lo-
sofi e a vědy. Nejpádnějším důvodem návštěvy dalšího města 
Didyma je mramorový Apollonův chrám. Reliéf hlavy Medusy 
s hadími kadeřemi je takřka symbolem tohoto místa. Ubyto-
vání a večeře v hotelu v Dalyanu.

5.  DEN: Po snídani prohlídka Kaunosu, antického města 
známého svými skalními hroby ze 4. století př. n.  l., které se 
nácházejí přímo naproti přístavišti v Dalyanu. Právě po prou-
du řeky Dalyan uvidíte spoustu těchto nádherných hrobek 
vytesaných do skály. Lodí se dostanete až k pláži Iztuzu, kde 
klade vajíčka ohrožená želva Caretta obrovská. Ve večerních 
hodinách ubytování a večeře v hotelu v okolí Fethiye.

6. DEN: Po snídani návštěva Kayaköy. Toto město bylo až 
do roku 1923 vzkvétajícím řeckým městem, poté došlo k „vý-
měně obyvatel“ mezi Řeckem a Tureckem a město bylo po-
necháno napospas osudu. Ve svahu terasovitě založené síd-
lo s velkými evropskými domy je chráněno památkovou péčí 
a  dnes působí jako město duchů. Dále se vydáte po cestě 
směrem k Antalyi a dostanete se do malebného rybářského 
městečka Kalkan a dále budete pokračovat do města Kaş, kde 
přenocujete v hotelu.

7. DEN: Po snídani odjezd do přístavu a plavba k ostrovu 
Kekova, jednoho z měst lýkijského svazku. Hlavní pozoruhod-
ností tohoto ostrova je potopené město se skutečnými pod-
vodními ruinami a zbytky byzantského chrámu. Díky průzrač-
né vodě je možné památky na dně moře sledovat. Odpoledne 
přejezd do Demre, kde navštívíte pověstný kostel Sv. Mikulá-
še. Zde byly pochovány ostatky svatého muže, podle něhož 
byl kostel pojmenován. Poté se budete vracet zpět do hotelu 
v Kemeru.

8. DEN: Odlet do ČR*.

*  V případě zájezdu na 11 dní jsou 8.–10. den volné dny v hotelu 

a 11. den odlet do ČR.

*  V případě zájezdu na 12 dní jsou 8.–11. den volné dny v hotelu 

a 12. den odlet do ČR.

Pamukkale – Efes – Lýkie

POZNÁVACÍ OKRUHY
Poznejte s námi ta nejzajímavější a nejkrásnější místa Turecka

 8 dní / 7 nocí 
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Šťastnou 
cestu !


