«На вітрилах щастя. Мармарис!» ВИЇЗД ІЗ
ОДЕСИ
Програма

День 1-й

●
●
●
●
●

09:30 - збір групи біля з/д вокзалу м. Одеса (Італійський бульвар).
10:00 - виїзд із Одеси.
Перетин кордону.
Переїзд і поселення в готель на території Румунії.
Ночівля.

День 2-й

●
●
●

Сніданок.
Виселення з готелю.
Переїзд в Несебр.
Екскурсія по м. Несебр (у вартості туру). Місто, який заснований більше 3000 років тому і
вважається одним з найдавніших в Європі. Адже не випадково Старий Несебр цілком знаходиться
під захистом ЮНЕСКО і вважається містом-музеєм. Несебр це шедевр архітектури, що зберігся до
наших часів. Він розташований на скелястому півострові. Насправді той Несебр, який ви побачите
сьогодні це лише маленька частина колишнього міста, який колись пішов під воду.
У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
Підводне місто добре проглядається під час прогулянки на катері (13€), який здійснює
прогулянку навколо півострова. Наш гід розкриє вам таємну і прекрасну історію цього міста.
Запрошуємо вас на дегустацію чорноморських вин (17€)! Дегустація проходить кращому
морському ресторані Несебра - «Хеменгуей».

●
●

Переїзд та поселення в готель.
Ночівля.

День 3-й

●
●
●

Сніданок.
Виселення з готелю.
Переїзд в Стамбул.
Загадковий і величний, галасливий і казково красивий, Стамбул - це міст між Європою і

Азією (у вартості туру), між традиційним Сходом і сучасним Заходом. За всю свою багату
історію він встиг змінити кілька імен і побувати столицею чотирьох імперій: Римської та
Візантійської, Османської та Латинської. Під час нашої екскурсії ми познайомимося з цим чудовим
містом і побачимо: Блакитну мечеть, римський іподром, турецькі лазні Роксолани, міст через
Босфор, палац Топкапи, площу Султана Ахмеда. Також під час екскурсії відвідаємо фабрику по
виготовленню шкіри і шуб.
У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
Айя Софія і Цистерна Базиліка (20€ + вх. квиток). Якщо Ви приїхали в Стамбул, то обійти
стороною Ай Софію неможливо, та й пропустити Ай Софію - пропустити все найцікавіше. Собор Св.
Софії дивує своєю архітектурою, чудовими мозаїками і легко відчутною аурою місця сили. На його
стінах символи християнства є сусідами з арабською в'яззю, не змішуючись, але взаємно
доповнюючи один одного.
Якщо ви звикли, що пам'ятки - це завжди храми, собори, мечеті і палаци, то в Туреччині вас чекає
справжнє відкриття. У Стамбулі одним з найбільш унікальних пам'яток старовини є водосховище
IV століття, яке називається Цистерна Базиліка і знаходиться в самому центрі міста. Цистерна
Базиліка віддалено нагадує палац, оскільки складається з 336 дев'ятиметрових колон. Усі колони
зовні відрізняються, так як були привезені з різних античних храмів.
Кораблик по Босфору (20€) - морська прогулянка по Босфору відкриє вам всю велич и пишність
Стамбула. Ми побачимо з палуби корабля найвідоміші історичні пам'ятки колишньої столиці
Римської, Візантійської та Османської імперій: Палаци Долмабахче и бейлербея, фортеці Румелі
Хісар и Анадолу Хісар, острова Галатасарай, Кашик та Седеф.
Палац Долмабахче в Стамбулі (15€ + вх. квиток) - це символ розквіту і одночасного занепаду
Османської імперії. Нічого величнішого, царичнішого і грандіозного немає в усьому світі.
Величезні площі, багаті матеріали, розкішне оздоблення - все свідчить про колишню міць і велич
Туреччини XIX століття.

●
●

Переїзд та поселення в готель.
Ночівля.

День 4-й

●
●
●

Сніданок.
Виселення з готелю.
Переїзд на курорт Мармарис.
Мармарис - один з найпопулярніших курортів Туреччини, що привертає увагу туристів усього
світу. Місто затишно розташувався в живописній бухті, в місці злиття двох морів - Егейського і
Середземного. Навколишній бухту гірський масив, покритий сосновими лісами, створює тут
особливий мікроклімат, сприятливий для відпочинку, відновлення сил і здоров'я. Природні зони
прирівняні до статуса заповідників і суворо охороняються на державному рівні, що дозволяє
Мармарису офіційно вважатися екологічно чистим курортом.

●
●
●

Вечеря в готелі.
Переїзд та поселення в готель.
Ночівля.

День 5,6,7,8,9,10,11

●

Відпочинок на курорті.

У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
«Екскурсія в Дальян» (30€ / 25€). У ній об'єднані відразу три варіанти відпочинку різної
спрямованості. Це дозволить вам досягти одночасно декількох важливих цілей за одну подорож.
Ви побуваєте на озері Кейджегіз, зробите круїз на яхті по річці Дальян, відвідайте лікувальні
мінеральні джерела і відпочинете на заповідному черепашачими пляжі Ізтузу. Також, ви оглянете
знамениті скельні гробниці Лікійського періоду. Крім цього, ви дізнаєтеся безліч приголомшливих
історичних фактів і дивовижних легенд, які пов'язані з давнім славним минулим цього
унікального краю.
Під час своєї відпустки ми наполегливо рекомендуємо вам відвідати «Памуккале» (25€ /
20€ + вх. квиток). Незабутня подорож в долину Памуккале, що в перекладі означає бавовняний
замок, починається з водоймищ-терас. Травертини з'явилися в результаті відкладення солей з
насичених кальцієм джерел, температура води в яких більше 36 градусів. Ходити по цим терасах
слід босоніж. Як говоритися, якщо ти не був в Паммукале, значить ти не був в Туреччині. Це чудо
повинен побачити кожен! Вас чекає неповторний білосніжний ландшафт, який був сформований
мінеральною водою протягом сотень тисяч років. Через прекрасного білого травертину і
історичної цінності стародавнього міста, Бавовняний замок був доданий до списку Всесвітньої
культурної спадщини ЮНЕСКО (1988).
Крім перерахованого вище на території Памуккале Ви зможете побачити стародавній римський
амфітеатр. На вершині цього білого "замку" довжиною близько 2700 м, шириною 600 м і висотою
160 м було побудоване стародавнє місто Хіераполіс.
Ви можете відвідати стародавній римський амфітеатр, історичний музей (колишні турецькі лазні),
античний басейн Клеопатри, монументальну гробницю святого Філіпа, чудовий Некрополь
Анатолії і т.д.
Екскурсія на Острів Клеопатри і 3 Бухти. Все включено (35€ / 30€). Для всіх туристів, які
приїхали на відпочинок в Мармарис, екскурсії є одним з головних видів розваг. Щоб максимально
урізноманітнити ваш пляжний відпочинок, запрошуємо вас в романтичну подорож на
легендарний Острів Клеопатри. Основною визначною пам'яткою цього райського острова є
чудовий Пляж Клеопатри і золотий пісок. Завдяки цьому, Острів Клеопатри здобув популярність
серед багатьох островів, привабливих для туристів. Крім цього, екскурсія "Острів Клеопатри з
Мармаріса" представляє цінність для всіх, хто цікавиться античною історією і бажає ознайомитися
з пам'ятками стародавньої архітектури. На острові збереглися руїни стародавнього міста Кедраі.
Тут зовсім забуваєш про всі свої проблеми, цілий день можна насолоджуватися ласкавим
сонечком, прекрасними пейзажами і купанням в морі. Також, на своїй мальовничій території,
Острів Клеопатри має тінисті алеї і доріжки, прокладені серед кущової зелені, які чудово
підходять для романтичних прогулянок.
Турецька Баня (Хамам) (20€ / 15€) - це ціла філософія і ритуал, який прийшов в наші дні з
далекого минулого. Ви, ймовірно, думаєте, як же вибрати хамам із запропонованих варіантів? Ми
розповімо вам, на що звернути увагу. Головна ознака гарного хамама - це грамотно побудоване,
суто для цієї процедури окремо стояча будівля. Особливість такої споруди полягає в наявності
високого купола, який видно здалеку. Купол має вікна, що складаються з дрібних вітражів. Під
куполом, всередині будівлі, знаходиться головний зал хамам, оброблений мармуром цінної породи.
Завдяки цілющим властивостям цього каменю хамам має визнання у всьому світі. В відвідування
входить: Пілінг спеціальної мочалкою «Кесе», Пінний масаж з натуральним милом ручної роботи,
Розслабляючий масляний масаж.
Джип сафарі (20€ / 15€) - користується великою популярністю серед активних туристів.
Маршрут цієї захоплюючої подорожі продуманий з урахуванням місцевих природних пам'яток.

Таким чином, ви не тільки весело покатаєтеся, але і відвідайте цікаві місця. Наша траса буде
проходити по сосновому лісу й звивистих стежках півострова Бозбурун. Вам належить
насолодитися красивими гірськими пейзажами, відвідати водоспад Тургут і піщану косу Киз Куму,
а найголовніше - надовго зарядитися гарним настроєм. Для поїздки використовуються спеціально
обладнані джипи з відкритим верхом. Джипами керують досвідчені водії, які відмінно знають
місцеві дороги.
Квадроцикли і Баггі (30€ за одного / 40€ за двох) в Мармарисі ви запам'ятаєте надовго, вони
спеціально організовані для любителів адреналіну й пригод. Ви можете вибрати час екскурсії на
свій розсуд: 10.00 - 12.00 - 14.00 - 16.00 годин. Не пропустіть можливість запам'ятати цю пригоду
на все життя. Квадроцикли і Баггі дуже прості в управлінні, ви з легкістю зможете самостійно
впоратися з даним видом транспорту.
Екскурсія по Егейським островам (30€ / 20€ діти до 12-ти років). Найбільш популярними у
екскурсантів все ж залишаються прогулянки по морю на яхтах. І, звичайно, одним з кращих
напрямків серед таких екскурсій заслужено вважається ця морська прогулянка на Егейські
острови з Мармаріса. Під час екскурсії ви відвідаєте Острів Кроликів, Острів Козлов, Острів Дівоча
коса, а також Зубчастий острів. У вартість включено вхідні квитки на острови, обід на човні,
алкогольні та безалкогольні напої місцевого виробництва, послуги російськомовного гіда. Тільки
уявіть, цілий день катання на човні й прогулянки по екзотичним островам.
Екскурсія Турецька ніч в Мармарисі (30€ / 20€ діти до 12ти років) спеціально передбачена
нами для того, щоб Ви змогли стати ближче до турецького народу, краще пізнати традиції,
переваги, унікальні звичаї. Відпочивати в Мармарисі та жодного разу не побачити традиційну
«Турецької ніч» буде великою помилкою. Шоу проводиться ввечері, тому ця екскурсія має свою
особливу атмосферу. Ви будете насолоджуватися видовищем, пробуючи страви, приготовані
спеціально для Вас за традиційними турецьким рецептами.
У національному ресторані Мармаріса Вас чекає незабутній вечір, присвячений турецької кухні і
народному фольклору. Крім цього, в цей вечір Вас чекають, включені в програму, запальні танці
різних регіонів Туреччини, барвисті національні костюми і народні пісні. Крім цього, ми
приготували для Вас розважальні шоу-програми, конкурси на протязі всього вечора, а в
завершенні знаменитий «танець живота» у виконанні професіоналів.

●

Ночівля.

День 12-й

●
●
●

Ранній сніданок.
Виселення з готелю.
Денний переїзд в готель.

По дорозі пропонуємо відвідати:
«Екскурсія в Ефес» (20€ + вх. квиток). Цей вражаючий тур в Ефес дозволить вам
відкрити для себе одне з семи чудес стародавнього світу. Ефес відомий, як комерційний,
релігійний і громадський центр античності, і один з найбільш добре збережених
стародавніх міст. Ви поринете в світ старовини, своїми очима побачите старовинні будівлі,
дізнаєтеся, коли вони були відбудовані, зробите безліч цікавих фотографій в амфітеатрі
і на вузьких вуличках міста. Прогуляйтеся по вимощеним мармуром вулицях, де мозаїки і
фрески ще прикрашають стіни давньоримських будинків. Серед чудово збережених
пам'яток міста - Храм Адріана, лазні та публічний будинок. Не пропустіть знамениту

Бібліотеку Цельсія, найбільш вражаюча будівля Ефеса. У приміщенні бібліотеки висічені
чотири статуї, які символізують собою: «Премудрість», «Доброчесність / мужність»,
«Думка / розуміння» та «Знання».
Будинок Діви Марії. Після основної програми в Ефесі робимо паузу на обід (оплата по
меню). А далі ми відвідаємо Будиночок Діви Марії. Це священне місце, де останні свої
дні провела Діва Марія, на території якого є невелика церква, джерела зі свяченою
водою, стіна бажань і багато іншого.

●
●

Переїзд та поселення в готель
Ночівля.

День 13-й

●
●
●

Сніданок.
Виселення з готелю.
Переїзд в Бухарест.

Екскурсія по м. Бухарест (у вартості туру) - головне румунське місто і культурний центр
країни. Він приваблює туристів багатою історією, колоритною атмосферою і незвичайними
пам'ятками - тут є своя Тріумфальна арка і найбільший будинок Парламенту в світі. А головна
дивина - це Старий Бухарест з його вузькими вуличками, церквами та історичними пам'ятками.
Серце міста - історичний район Ліпскані з однойменної пішохідною вулицею. Раніше це був
ремісничо-торговий, а зараз найпрестижніший квартал міста - улюблена зона відпочинку туристів
і городян. Саме звідси ми і почнемо знайомство зі столицею Румунії.
У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
Автобусна екскурсія по Бухаресту (15€). Столиця країни дійсно велика. Побачити максимум в
Бухатесте на своїх двох - неможливо. Бухарест це сучасне румунське місто, квітуче, з безліччю
інфраструктурних проектів, які вже істотно змінили його старовинний вигляд. У минулому носив
ім'я «маленького Парижа», сьогодні він є дуже цікавим міксом старого і нового. Тут поруч один з
одним можна побачити тривікову церкву, офісна будівля зі скла і сталі і бетонний житлової
кошмар комуністичної епохи. Правда, в останні роки Бухарест істотно європеїзувався, став більш
модним і реставровані зовсім вже страшні пострадянські райони завдяки грантам від ЄС.

●
●

Поселення в готель.
Ночівля.

День 14-й

●
●

Сніданок.
Виселення з готелю.

Зранку пропонуємо відвідати:
Знаєте, яка найбільша будівля в світі після Пентагону? Це Палац Парламенту в Бухаресті
(15€ + вх. квиток). Сьогодні - це головна визначна пам'ятка Румунії. У минулому - ненависний
жителям країни символ деспотизму і гноблення. Чим же не подобалась ця чудова архітектурна
споруда? Яке місце в житті міста та країни займає сучасний Палац Парламенту?

●
●
●

Повернення в Україну.
Перетин кордону.
Нічне прибуття у Львів (залежить від проходження кордону).

