
1.    NAP Repülés Antalyába 

A helyszínen magyarul beszélő idegenvezetőnk üdvözli Önt és elkíséri a szállodába, 

ahol üdvözlő koktél vár utasainkra. Szállás Antalya környékén.  

 

2. NAP Myra – Szent Miklós 

Az út a tengerpart mentén vezet, így csodálatos kilátást nyújt a Földközi-tengerre, a 

végtelen időtlenséget sugalló fenyő- erdőkre és a Taurus-hegység meredek lejtőire. 

Myrában ellátogatunk a Világörökség részét képező sziklasírokhoz. A sírok, és 

szarkofágok az i.e. IV. századból származnak. Myra-t Szent Miklós püspök virágoztatta 

fel, akit itt is temettek el. Szállás Mugla város környékén.  

 

3. NAP Lykia 

Ma Dalyan festői vidékén veszünk részt egy hajókiránduláson. Az Iztuzu strandot 

Teknősbéka-partnak is nevezik, és csak vízi úton érhető el. Itt jó idő esetén élvezhetjük 

a fürdés örömeit is. Utazás Kusadasiba busszal, szállás 2 éjszakára a hangulatos 

Kusadasi város környékén. 

 

4. NAP Efezus 

A reggelit követően egy csodálatos, felejthetetlen kirándulásra indulunk. Törökország 

egyik legfontosabb régészeti nevezetességének, Efezusnak, az antik világ 

legjelentősebb kereskedelmi és kulturális központjának megtekintése vár ránk a mai 

napon. Az antik világ életre kel a szemük előtt, megcsodálhatjuk a múlt titkait őrző 

agorát, az Arkadiana utat, mely egykor fontos szerepet töltött be a kikötő felé nyújtózva, 

a termálforrásokat, Domiciánus templomát, a tágas színházat (mely a legnagyobbak 

közé tartozott, 25.000 fő befogadására volt alkalmas), a Celsus könyvtárat. Visszatérés 

a hotelbe.  

 

5. NAP Laodikeia – Gyapotvár 

A reggeli után tovább haladunk Pamukkale felé. Útközben megállunk Laodikeia-nál 

(Laodicea). Az egykori virágzó város fontos kereskedelmi útvonalak találkozásánál 

feküdt. Hírnevét gyapjútermesztésének, és az itt folytatott kereskedelmi és orvosi 

tevékenységnek is köszönhette. Jelentős zsidó közösség is élt itt. A települést megemlíti 

a Jelenések könyvében Szent János is. Pamukkale-t Gyapotvárnak is becézik, és az 

UNESCO Világörökség része. A gyógyvíznek köszönhetően megkapó szépségű hófehér 

mészkőteraszok alakultak ki. (Ezeket kívülről tekintjük meg). Ez a lenyűgöző természeti 

csoda már az ókorban vonzotta az embereket gyógyító ereje miatt. Lehetőségük lesz 

fürdésre a hotel híres termálvizében. Szállás Pamukkaléban. 

 

6. NAP Tavas – Kibyra – Antalya 

Reggeli után elhaladunk a Honaz-hegység mellett, és felkeresünk Tavas közelében egy 

szőnyegkészítő-műhelyt. Itt tanúi lehetünk annak, hogy hogyan is készülnek a világhírű 

török szőnyegek, természetes festékanyagok felhasználásával. Megismerhetjük a 

készítésük különböző lépéseit. Majd Kibyra ősi városa vár ránk. A település fénykorát a 

római korban élte, hadsereggel, jogi és közigazgatási intézményekkel, a korabeliek 

érdeklődésére számot tartó szórakozási lehetőséggel (például gladiátor-játékok) 

büszkélkedhetett. Sétánk során számos érdekes épületet csodálhatunk meg. Ezek közül 

is kiemelkedő az Odeon, ahol zenés műsorokat tartottak. Utunk során Antalya felé 

áthaladunk a festői szépségű Taurus-hegységen. Szállás 2 éjszakára Antalya 

környékén.  



 

7. NAP Antalya – Karpuzkaldiran-vízesés 

Körutazásunk végén Antalyába látogatunk, amely a Török Riviéra egyik legszebb 

városa. Évente több millió turista keresi fel. A Taurus-hegység gyönyörű csúcsai és a 

régióra jellemző buja növényzet csodálatos látványt nyújtanak. Megnézzük a város 

szimbólumait, többek között a „rovátkolt” Yivli Minaretet, az óratornyot, a meseszép 

kikötőt és a régi városfalat. A séta folyamán lehetőségük lesz vásárolni. Ezen kívül 

alkalmuk nyílik meglátogatni egy ékszer- és egy bőrmanufaktúrát, ahol kedvező áron 

juthatnak a török kézművesipar remekeihez. A kirándulás fénypontja a Karpuzkaldiran-

vízesés megtekintése. Szállás Antalya környékén. 

 

8. NAP Hazautazás 

Magyarországra A busz az indulás függvényében viszi ki Önöket a repülőtérre. Életre 

szóló élményekkel gazdagodva érkezünk haza Budapestre. 

 


