Nepamirštama 9 dienų kelionė į Batumį ir Kapadokijos
regioną Turkijoje
Lėktuvo bilietai RYGA – BATUMIS – RYGA

(skrydis su geriausiomis avialinijomis Europoje – Turkish Airlines),
BILIETO KAINA: nuo 258 EUR.
TURO KAINA:
545 EUR.

Pirma diena. Atvykimas į Batumį.

Atvykimas į Batumį, sutikimas oro uoste, įsikūrimas viešbutyje. Laisvas laikas.
Antra diena – Batumis-Trabzonas (Turkija).

Pusryčiai viešbutyje.
9:00 - Vyksime iš Batumio į Trabzoną, Čorumą.
Turkijos sieną kirsime Sarpyje ir vyksime Kapadokijos link.
Pietūs (savo sąskaita).
Pakeliui bus 2 valandų sustojimas Ordy mieste (norintieji galės keltis lyno keltuvu – kaina 10 lirų).
Įsikursime viešbutyje Čorume.

Trečia diena – atvirasis Gioreme muziejus, Ortachisari.

8:00 – Pusryčiai viešbutyje.
Vyksime Kapadokijos pusėn (3-4 valandos kelyje).
Atvyksime į Ugrupi.
Ekskursija: Ortachisari miestas (pasivaikščiojimas, panoramos, suvenyrai), apžiūrėsime Šv. Marijos
vienuolyną, esantį uoloje.
Įsikursime viešbutyje, vakarienė (švediškas stalas). Norintieji galės apžiūrėti Ugrupi miestą.
Ketvirta diena – Derinkye, Giuzelgut, Ichlara tarpeklis.
9:00 – Pusryčiai viešbutyje.
Po pusryčių ekskursija Derinkye – septynių
aukštų požeminiame mieste. Apžiūrėsime
dar vieną požeminį miestą – Giuzelgut ir
Grigorijaus
vienuolyną.
Pėsčiomis
praeisime Ichlaro slėniu, apžiūrėsime uoloje
iškirstą vienuolyną ir Giurdži Chatuni
freskas, Kilisari uoloje iškirstą miestą ir
šventyklas,
gėrėsimės
panoraminiais
vaizdais. Sugrįšime į viešbutį, vakarienė
(švediškas stalas). Tradicinis šou – Turkiška
naktis (norintiems, kaina 25 Eur.). Laisvas
laikas.

Penkta diena – Učchisar, Gioreme, Pašabag, Zelve.

8:00 – Pusryčiai viešbutyje.
Po pusryčių ekskursija: atvirasis muziejus Gioreme, trys
gražuolės (panoraminiai vaizdai), Učchisar – miestas iškirstas
uoloje (apžiūrėjimas, panoramos, suvenyrai), Gioreme
(apžiūrėjimas, panoramos, suvenyrai), Pašabag, Zelve slėnis,
uoloje iškirsta Jono Krikštytojo cerkvė (IV amžius).
15:00 – pervežimas į Trabzoną.
02:00-03:00 Įsikūrimas viešbutyje.

Šešta diena – kelionė į Batumį.
09:00 – Pusryčiai.
Apžiūrėsime uoloje iškirstą Sumelo vienuolyną ir Mažosios Aja Sofijos šventyklą Trabzone.
Pietūs (savo sąskaita).
Kelionė į Batumį.
19:40 Atvykimas į Batumį. Įsikūrimas viešbutyje.

Septinta diena – ekskursija Batumyje.
Ekskursija po Batumį pėsčiomis – mitinė Aukso vilnos vieta, Bizantijos imperijos palikimas, mažas
provincinis Osmanų imperijos miestukas, svarbus uostas Rusijos imperijos laikais, pats gražiausias
Gruzijos kurortas prie jūros – viskas tampriai susipynė Batumio istorijoje, kaip ir Nobelio, Stalino,
Rotšildo, Čechovo, Gorkio, Jesenino vardai. Architektūros paminklai, teatrai, aikštės ir cerkvės, senoji
pilis Apsaros (I amžius iki mūsų eros), Nurijegelio ir Ardagano ežerai, miesto akvariumas,
dainuojantys ir šokantys fontanai ir daugybė kitų žymių vietų. Laisvas laikas.
Aštunta diena.
Laisvas laikas poilsiui.
Devinta diena.
Pervežimas į oro uostą. Skrydis namo.
Į turo kainą įskaičiuota:
• Aviabilietai.
• Pervežimai į ir iš oro uostų.
• Kelionė komfortabiliu autobusu.
• 4* viešbutis Kapadokijoje.
• 3* viešbutis Trabzone.
• 3* viešbutis Batumyje.
• Maitinimas – pusryčiai (+1 vakarienė ir 2 pietūs Kapadokijoje).
• Visos numatytos ekskursijos ir bilietai į mokamus objektus.
• Rusakalbis gidas.

Papildomos išlaidos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Papildomas maitinimas turo metu – nuo 10 Eur.
Skrydis oro balionu – 180 Eur.
Turkiška naktis (nacionaliniai šokiai, dainos, nemokami gėrimai) – 25 Eur.
Išvyka dviračiais 10 Eur. (viena valanda).
Išvyka motociklais 10 Eur. (viena valanda).
Jodinėjimas arkliais – 20 Eur. (viena valanda).
Arbatpinigiai gidui.
Asmeninės išlaidos.
GERO POILSIO IR NEIŠDILDOMŲ ĮSPŪDŽIŲ
JUMS LINKI „TRAVEL LA VITA“

