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  GŁÓWNE ATRAKCJE  

RAFTING NA RZECE KOPRULU
Niesamowita przygoda na rwącej rzece

ALANYA
Historyczne miasto z niesamowitą twierdzą na
wzgórzu

TURECKA KUCHNIA
Jagnięcina, hummus, kebab, falafel, baklava
i liczne inne smakołyki

PAMMUKALE
Niezwykłe wapienne baseny termalne

RELAKS PRZY PLAŻY
Wypoczynek w formule all inclusive

REJS STATKIEM
Morska wyprawa z wizytą w jaskiniach i... piana
party!



  PLAN PODRÓŻY  

Etapy:

1 PRZELOT DO TURCJI

Spotkanie grupy z pilotem w hali odlotów Międzynarodowego Lotniska

w Warszawie oraz Katwicach na 2 godziny przed odlotem. Stand oznaczony logo
Unimax
Rozdanie dokumentów podróży oraz zawieszek na bagaże

Po odprawie biletowo-bagażowej i paszportowej wylot do Turcji
Przejazd do hotelu na Riwierze Tureckiej, zakwaterowanie i czas na relaks

HOTEL:      Kirman Sidera 5*
POSIŁKI:    all inclusive w hotelu

2-7 RELAKS NA RIWIERZE TURECKIEJ

Przed Wami błogi relaks na cudownym tureckim wybrzeżu
Korzystajcie ze słońca, hotelowych atrakcji takich jak animacje sportowe, boiska,
siłownia czy centrum spa oraz pakietu all inclusive 
Podczas pobytu czekają Was dwie wycieczki dodatkowe - rafting na rzece

Koprulu oraz rejs statkiem (szczegóły poniżej)

Dla chętnych istnieje możliwość udziału w innych wycieczkach doatkowych

HOTEL:      Kirman Sidera 5*
POSIŁKI:    all inclusive



3 RAFTING NA RZECE KOPRULU

Dziś czekają Was nie zwykłe emocje podczas rafingu na rzece Koprulu
Przygotujcie się na walkę z wodnym żywiołem i niesamowite przeżycia

Wasza trasa będzie prowadziła malowniczymi kanionami w Parku Narodowym
Koprulu, pomiędzy skałami i pośród szmaragdowej wody

Do hotelu wrócicie późnym popołudniem

POSIŁKI:    lunch podczas raftingu

6 BŁĘKITNY REJS

Po śniadaniu wyruszycie na rejs statkiem, w trakcie którego odwiedzicie piękne

jaskinie: Piratów, Fosforyzującą oraz Zakochanych
Zatrzymacie się również przy słynnej Plaży Kleopatry, gdzie będziecie mieć okazję

do relaksu na złotym piasku i kąpieli w lazurowym morzu

Na koniec morskiej wyprawy czeka Was wielki finał: dyskoteka w pianie mydlanej!
Do hotelu wrócicie po południu

HOTEL:      Kirman Sidera 5*
POSIŁKI:    lunch podczas rejsu

8 POWRÓT DO POLSKI

Dziś kończy się Wasza przygoda w Turcji



Po śniadaniu wykwaterujecie się z pokoi, a następnie pojedziecie na lotnisko, skąd

polecicie do Polski

Przylot do Warszawy w godzinach popołudniowych

POSIŁKI:    all inclusive do czasu wykwaterowania

MAPA PODRÓŻY:



  HOTELE  

Kirman Sidera 5*
-

Opis hotelu:
Kirman Hotels Sidera Luxury & Spa 5* to znakomity hotel w opcji all inclusive. Obiekt zlokalizowany jest tuż
przy piaszczysto-żwirowej plaży, z dala od większych tureckich miast. Goście mogą skorzystać ze
znajdującego się na terenie hotelu zewnętrznego lub krytego basenu. Osoby szukające rozrywki mogą
skorzystać z urozmaiconych animacji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 

Aktywni mają do dyspozycji kort tenisowy i siłownię. Miłośnicy dobrej kuchni będą zadowoleni
z urozmaiconych bufetów serwowanych w restauracji głównej oraz z przekąsek podawanych o północy. 

Pokoje w hotelu wyposażone są w nowoczesne meble. Każdy z nich dysponuje łazienką z zestawem
kosmetyków i suszarką do włosów. Wyposażenie pokoi obejmuje ponadto minibar.

DLACZEGO POLECAMY

wysoki standard zakwaterowania

bardzo bogaty pakiet all inclusive

dodatkowe aktywności sportowe i animacje hotelowe

POKÓJ:    Standard Room



  KOMUNIKACJA  



  FORMALNOŚCI  

INFORMACJE WIZOWE I OPŁATY LOTNISKOWE
Od obywateli Polski podróżujących do Turcji wymagane jest posiadanie wizy. Wizę turystyczną można
uzyskać przez Internet (e-visa) za pośrednictwem strony https://www.evisa.gov.tr/pl/ (koszt: ok. 35 USD).
Wizę można uzyskać również na wybranych przejściach granicznych.

UBEZPIECZENIA I SZCZEPIENIA
Signal Iduna, nr polisy 206357
Centra alarmowa +48 22 864 55 26

Każdy z uczestników przyjmujący leki proszony jest o zabezpieczenie ich niezbędnego minimum na czas
podróży, albowiem nabycie niektórych z nich na miejscu może okazać się niemożliwe!
 

KIEDY JECHAĆ?

Najlepsza

Dobra

Przeciętna

Nie polecamy
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https://www.evisa.gov.tr/pl/


Pliki do pobrania:

Gwarancja ubezpieczeniowa Ubezpieczenie podróży -
ogólne warunki Polityka prywatności

Standardowy formularz
informacyjny

Pisemne potwierdzenie
zabezpieczenia finansowego

OFERTĘ PRZYGOTOWAŁ: 
Bartłomiej Drożdżal
bartlomiej.drozdzal@planetescape.pl
tel. 12 358 58 58

https://www.planetescape.pl/intellect/download.php?file=gwarancja-ubezpieczeniowa-2019-2020.pdf&id=236863
https://www.planetescape.pl/intellect/download.php?file=gwarancja-ubezpieczeniowa-2019-2020.pdf&id=236863
https://www.planetescape.pl/intellect/download.php?file=owu-bezpieczne-podroze2018-wraz-z-ipid&id=236864
https://www.planetescape.pl/intellect/download.php?file=owu-bezpieczne-podroze2018-wraz-z-ipid&id=236864
https://www.planetescape.pl/intellect/download.php?file=owu-bezpieczne-podroze2018-wraz-z-ipid&id=236864
https://www.planetescape.pl/intellect/download.php?file=polityka-prywatnosci&id=236865
https://www.planetescape.pl/intellect/download.php?file=polityka-prywatnosci&id=236865
https://www.planetescape.pl/intellect/download.php?file=standardowy-formularz-informacyjny-37395-96985&id=236866
https://www.planetescape.pl/intellect/download.php?file=standardowy-formularz-informacyjny-37395-96985&id=236866
https://www.planetescape.pl/intellect/download.php?file=standardowy-formularz-informacyjny-37395-96985&id=236866
https://www.planetescape.pl/intellect/download.php?file=pisemne-potwierdzenie-zabezpieczenia-finansowego-2019.pdf&id=236867
https://www.planetescape.pl/intellect/download.php?file=pisemne-potwierdzenie-zabezpieczenia-finansowego-2019.pdf&id=236867
https://www.planetescape.pl/intellect/download.php?file=pisemne-potwierdzenie-zabezpieczenia-finansowego-2019.pdf&id=236867
mailto:bartlomiej.drozdzal@planetescape.pl

