KELIONĖ LĖKTUVU TIKRIEMS KELIONIŲ GURMANAMS!

DIDINGOJI TURKIJA
Turkija – tai tiltas tarp Vakarų ir Rytų, tai šalis, kuri jungia Europą ir Aziją. Turkijos žemė – senoji Anatolija – kultūros ir civilizacijos
lopšys. Čia viena kitą keitė ir įtakojo skirtingiausios hetitų, persų, graikų, romėnų, bizantijos ir osmanų tautos bei kultūros, čia susidūrė
pagonybė, krikščionybė ir islamas. Tokia įvairovė sukūrė unikalią Turkijos kultūrą ir pavertė šią šalį muziejumi po atviru dangumi. Turkija –
įspūdinga gamtos ir kultūros dermė, kur raižytas Viduržemio jūros pakrantes, derlingus slėnius, neįtikėtinas uolas ir kalvotas aukštumas papildo
senovės paminklai.
Esama vietų, kur istorija neišvengiama kaip eismo nelaimė, tokių vietų, kur geografija prikelia iš numirusių istoriją. Toks yra Stambulas,
kitaip Konstantinopolis, kitaip Bizantija. Bosforas – Marmara – Dardanelai, skiriantys Europą nuo Azijos... Ar skiriantys?
J.Brodskij „Kelionė į Stambulą“

STAMBULAS – ANKARA – KAPADOKIJA – DENIZLIS – PAMUKALĖ – HIERAPOLIS – EFESAS - TROJA - STAMBULAS
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Išsamus, dinamiškas, gyvas ir kontrastingas kelionės maršrutas, sudėliojantis spalvingą Turkijos pažinimo mozaiką (gamta,
istorija, kultūra, religija, politika).
Stambulas – slenkstis tarp Europos ir Azijos, užburiantis savo žavesiu.
Kapadokija – paslaptingas ir mūsų akims neįprastas peizažas.
Pamukalė – baltasis gamtos stebuklas.
Efesas – vienas gražiausių ir geriausiai išlikusių antikinių miestų.
Troja – legendinės H.Šlymano atrastos Trojos liekanos Hisarliko kalvoje.

Skrydis Vilnius – Stambulas (su geriausiomis oro linijomis Europoje - Turkish Airlines!). Pervežimas į viešbutį.
Apgyvendinimas. Nakvynė viešbutyje.
Pusryčiai. Išvykimas link Kapadokijos. Ankara – naujoji Turkijos sostinė, įsikūrusi pačioje Anatolijos širdyje.
*Anatolijos civilizacijų muziejus – vienas reikšmingiausių žmonijos istorijos muziejų, liudijantis kultūros raidą
nuo pat jos ištakų – būtent Anatolijoje gyvavo senasis paleolito miestas Čatal Hujukas (VIII tūkst. prieš Kr.),
Asirijos prekybos keliai, paslaptingieji hetitai, Urartų valstybė, vėliau bandančios juos užkariauti ir pažinti
helėnizmo, romėniška, bizantiška, seldžiukų ir otomanų epochos. Kelionė per Vidurio Kapadokiją. Atvykimas į
Urgiupą. Nakvynė viešbutyje.
Pusryčiai. Pažintis su *Kapadokija – labiausiai turistų lankoma Turkijos sritimi, buvusia senosios hetitų imperijos
širdimi, vėliau Biblijoje minima Romos provincija. *Gioreme slėnio muziejus, kuriame po atviru dangumi uolose
įkurti unikalaus atsiskyrėliško gyvenimo liudininkai – IX-XIIIa. bizantiškos cerkvės, koplyčios ir vienuolynai su
puikiomis viduramžiškomis freskomis. Sustojimai vaizdinguose slėniuose ir tarpekliuose. *Učchisar pilis,
įsikūrusi aukštoje vulkaninėje uoloje, nuo kurios atsiveria įspūdingas Kapadokijos peizažas. Balandžių slėnio
panorama. Pagal pageidavimą lankymasis kilimų, keramikos arba onikso dirbinių parduotuvėse. Vakare grupės
pageidavimu – *šokančių dervišų pasirodymas. Nakvynė viešbutyje.
Pusryčiai. Išvykimas į Denizlį pakeliui apžiūrint *Kaimakli (arba Derinkuju) požeminį miestą su daugiaaukščiais
tunelių labirintais, gyvenamaisiais namais, koplyčiomis, kapinėmis, šviesos ir vėdinimo angomis. Visos dienos
kelionė per Anatolijos lygumas, kuriose neolitinė civilizacija suformavo du didžiuosius žmonijos atradimus:
gyvulininkystės ir žemdirbystės užuomazgas. Išvysite archajiškus Anatolijos kaimus, išsaugojusius vieno
seniausių pasaulio miestų Čatal Hujuko gyvensenos tradicijas. Pagal galimybę lankymasis *Čatal Hujuke
(priklauso nuo sezono ir archeologinių darbų intensyvumo) arba trumpas sustojimas Konijoje – buvusioje
selčiukų imperijos sostinėje, kurioje užgimė mistinis sufitų mokymas. Pagal galimybę Didžiojo Mevlevi dervišų
mokytojo Mevlanos Rumi (1227-1273) *mauzoliejaus lankymas. Nakvynė viešbutyje.
Pusryčiai. Nacionalinis *Pamukalės parkas su karštųjų šaltinių suformuotomis įspūdingomis karstinėmis
terasomis. Romėniškas miestas - gydykla *Hierapolis: senojo miesto gatvės, miesto vartai, agora, vienas
puikiausiai išlikusių romėnų amfiteatras, didžiausias pasaulyje antikos epochos nekropolis, švento krikščionims
kankinio Pilypo mirties ir palaidojimo vieta. *Maudynės Kleopatros mineralinių vandenų baseine. Vykimas link
Efeso. Pagal pageidavimą – maudynės *turkiškoje pirtyje. Nakvynė viešbutyje.
Pusryčiai. Išvyka į antikinį *Efesą. Efesas – didžiausias ir geriausiai išlikęs antikos miestas: miesto panorama,
grįstos gatvės, šventyklų frontonai, teatras, žymiausia senojo pasaulio Celso biblioteka, agora, gyvenamieji
namai, viešosios erdvės, vartai, fontanai, miesto kasdiena ir šventės. Vieno iš septynių pasaulio stebuklų –
Artemidės šventyklos – liekanos. Krikščioniškojo Efeso paminklai: VIa. Šv.Jono evangelisto bazilika, pastatyta
virš šventojo kapo, *Šv.Mergelės Marijos namas – katalikų piligrimų tikslas Turkijoje. Kelionė prie Edremito

7 diena

8 diena

9 diena

10 diena

įlankos, nuo kurios atsiveria įspūdinga Egėjo jūros ir Lesbo salos panorama. Nakvynė viešbutyje.
Pusryčiai. Kelionė į Troją. Legendinės H.Šlymano atrastos *Trojos liekanos Hisarliko kalvoje: senosios Trojos
sienos ir gyvenamieji namai, archeologinių sluoksnių gelmės, „Iliados“ mūšių vietos. Puiki Dardanelų – antikinio
Helesponto panorama. Išvykimas į Stambulą. Nakvynė viešbutyje.
Pusryčiai. Stambulas – buvusi trijų galingų imperijų – Romos, Bizantijos ir Otomanų – sostinė, stulbinanti savo
galybe ir įvairove. Apžvalginė ekskursija:*Šv.Sofijos soboras – Dievo Išminties bazilika, grožiu pranokusi
Saliamono Jeruzalės šventyklą, *Cisterna – požeminė miesto vandens saugykla, šiauriniame Aukso Rago krante
Genujos pirklių 1348m. pastatytas *Galatos bokštas, nuo kurio *apžvalgos aikštelės atsiveria senojo Stambulo
panorama (nesikeliantys į apžvalgos aikštelę gali pasimėgauti kava bokšto papėdėje). Puikiai išlikę
*Dolmabachče rūmai kitame Aukso Rago krante prie Bosforo (XIXa.), šešių paskutinių sultonų ir juos pakeitusio
naujosios Turkijos įkūrėjo Kemalio Atatiurko rezidencija. *Nacionalinė vakarienė turkiškame restorane su
programa arba laisvas vakaras. Nakvynė viešbutyje.
Pusryčiai. Ekskursijos po Stambulą tęsinys. Mėlynoji mečetė – klasikinės osmanų architektūros pavyzdys.
Hipodromas – romėniškojo Konstantinopolio palikimas. *Plaukimas iš Aukso Rago prieplaukos Bosforo
sąsiauriu, jungiančiu Juodąją ir Marmuro jūras bei skiriančiu Europą ir Aziją. Sąsiauris yra maždaug 30km ilgio
(plaukiama grupės pasirinkto ilgio maršrutu), jo krantuose galima išvysti europietišką prabangą (Rumeli) ir
ramius Azijos pakrantėje buvusius kaimelius (Anadolu). Po plaukimo pageidaujantys gali papietauti krantinėje,
kur patiekiama šviežia kepta žuvis. Laisvas laikas egiptiečių turguje, kuris nuo senų laikų garsėja kaip rytietiškų
prieskonių prekyvietė (prieskoniai, arbata, saldumynai, sūriai, chalva). Didysis Stambulo turgus – tai 4000
parduotuvių, dirbtuvių, restoranų ir mečečių po vienu stogu, kur laukia rytietiški turtai ir svetingumas. Laisvas
laikas, kurio metu galima aplankyti *Topkapi rūmus – tai buvusi sultonų rezidencija ir haremas, otomanų
imperijos širdis nuo XV iki XIX a., *Archeologijos ar *Senųjų Rytų muziejus, pasivaikščioti senamiesčio
gatvelėmis. Nakvynė viešbutyje.
Pusryčiai. Pervežimas į oro uostą. Skrydis Stambulas – Vilnius.
Kelionės metu nuvažiuojama ~ 2500 km.
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SVARBU:
garantuotas išvykimas

Keičiantis lėktuvo bilietų kainoms, kelionės kaina gali keistis.
Priemoka už vienvietį kambarį nuo 199 Eur
Skrydis Vilnius – Stambulas – Vilnius, rankinis ir registruotas orlaivio bagažas, kelionė autobusu, 9 nakvynės
viešbučiuose su pusryčiais, lietuviškai kalbančio kelionės vadovo paslaugos, ekskursinė programa, kelionės
dokumentų sutvarkymas.
medicininių išlaidų draudimas užsienyje, vietinių gidų paslaugos (ne lietuvių kalba), bilietai į mokamus objektus,
papildomos pramogos, paslaugos, arbatpinigiai, pietūs, vakarienės, asmeninės išlaidos.
*MOKAMIEMS OBJEKTAMS TURĖTI: ~ 170 Eur – ~ 200 Eur.
LR piliečio pasas, galiojantis ne mažiau kaip 6 mėnesius po kelionės pabaigos (ir suaugusiems, ir vaikams). Vykstant už
Europos sąjungos ir Šengeno erdvės ribų, vaikui reikalingas tėvo/motinos/globėjo raštiškas sutikimas, patvirtintas
notaro. Ne Lietuvos Respublikos piliečiams rekomenduojame informaciją apie reikalingus dokumentus ir sienų
kirtimo tvarką pasitikrinti Migracijos departamente arba Užsienio reikalų ministerijoje. KELIONIŲ ORGANIZATORIUS
„Kauno Grūda“ NEATSAKO UŽ PASIENIO PAREIGŪNŲ VEIKSMUS
Vykstant į kelionę rekomenduojame turėti medicininių išlaidų draudimą, garantuojantį būtinos medicininės pagalbos
užsienyje ir papildomų išlaidų, susidariusių dėl draudiminio įvykio, apmokėjimą. Taip pat rekomenduojame įsigyti
neįvykusios kelionės draudimą (ne vėliau kaip 21d. iki kelionės pradžios, mokant galutinę kelionės kainą).
maudymosi kostiumėlį, rankšluostį, patogią avalynę ir aprangą, moterims – galvos apdangalus (skaras, šalius) įėjimui į
mečetes.
Lėktuvo bilietai nekeičiami ir negrąžinami. Pinigai už juos negrąžinami. Pavardės keitimas už papildomą mokestį.
Keičiantis lėktuvo bilietų kainoms, kelionės kaina gali keistis. Kelionių organizatorius gali keisti kelionės programą,
atsižvelgdamas į grupės pageidavimus ir objektyvias sąlygas. Objektų lankymo tvarka, skaičius ir įėjimo bilietų kaina
gali kisti, kelionės vadovas muziejuose ekskursijų neveda. Vietinių švenčių metu kai kurie programoje numatyti
lankomi objektai gali būti uždaryti.
daugiau garantuotų išvykimų datų ieškokite www.gruda.lt. Kauno GRŪDA įsipareigoja vykdyti visas keliones,
pažymėtas garantuoto išvykimo ženklu. Minimalus keliautojų skaičius – 20 asm. Jei vyksta mažesnis keliautojų
skaičius, kelionės kaina gali keistis. Apie kainos pasikeitimą informuosime ne vėliau kaip likus 14 dienų iki kelionės
pradžios.

