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TURCJA WSCHODNIA - Wyprawa Klubowa 
 
KLUBOWICZE – zniżka 5% (od ceny w złotówkach). Plan wyprawy jest autorskim programem BP "Supertramp". 
Zapisy do miesiąca przed wyjazdem lub do wyczerpania wolnych miejsc. 
 

Turcja jakiej nie znacie! W dwa tygodnie w naszym kameralnym gronie odkryjemy tajemniczą, wschodnią 
część kraju pełną ukrytych perełek. Rozpoczniemy od wibrującej metropolii, jednego z najgęściej 
zamieszkałych miast świata – to tu na dwóch kontynentach mieszka ponad 15 mln ludzi. Zatopimy się 
w gwarze miasta, kolorach i zapachach tureckich straganów, aromacie lokalnej kawy i słodkiej baklawy, 
nawoływaniu muezinów z dziesiątek minaretów. Staniemy u wrót Azji nad legendarną cieśniną Bosfor by dalej, 
naszym własnym mini-busem ruszyć na wschód. Czekać będą na nas malownicze wsie i drewniane osady, 
malowniczo położone nad Morzem Czarnym miasteczka, starodawne meczety i kościoły, hammamy, szafran 
i lokalne bazary. Dotrzemy aż do granicy z Armenią by dalej odważnie wjechać w głąb górzystego kraju, 
wzdłuż najwyższego pasma górskiego Turcji. Dziewicza przyroda – szczyt biblijnego Araratu, Góry Pontyjskie, 
wodospady i jeziora – idealnie komponuje się z zapierającymi dech w piersiach budowlami jak np. niesamowity 
Pałac Ishaka Paszy czy ormiańskie świątynie na naszej trasie. Zobaczymy również cuda techniki współczesnej 
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jakim jest Zapora Ataturka na rzece Eufrat. Piękne góry Nemrut poprzedzą ogrom wrażeń jaki będzie na nas 
czekał w regionie Kapadocji – tam niesamowite formacje skalne zgrają się z naszą bujną wyobraźnią! 
Kolorystyka tego regionu sprawi, że poczujemy się trochę jak na innej planecie a setki wznoszących się co 
rano w niebo balonów są swoistą wizytówką tego regionu. W naszym programie nie zabraknie również 
przystanku w stolicy kraju jak i czasu na delektowanie się turecką kuchnią, jej lokalnymi przysmakami, 
odpoczynku w łaźniach tureckich czy czasu wolnego na indywidualne poszukiwanie skarbów na licznych 
bazarach i targowiskach. Ponad 4 tys. km wrażeń, doznań i przeżyć!  

 
 
PROGRAM: 
 
1 DZIEŃ 
Spotkanie na lotnisku Chopina w Warszawie i przelot do Stambułu. Transfer i zakwaterowanie. Wieczorny 
spacer po wibrującym Stambule, jednej z najbardziej intrygujących metropolii świata – miasta położonego na 
dwóch kontynentach nad Cieśniną Bosfor (UNESCO). Nocleg. 
 
2 DZIEŃ 
Spacer po centrum miasta – Placu Sultanahmet. Odwiedzimy jeden z architektonicznych cudów świata, 
uważany za największe osiągnięcie architektoniczne pierwszego tysiąclecia n.e. – meczet Hagia Sophia z VI 
w. (100 TRY). Dalej zwiedzimy imponującą Yerebatan Sarnici, czyli bizantyjską Zatopioną Cysternę z VI w. (30 
TRY). Tuż obok znajduje się kolejna wizytówka miasta – majestatyczny Błękitny Meczet. Jest uważany za 
najpiękniejszy i najsławniejszy przykład architektury islamskiej w Turcji, wraz z 6 minaretami i ścianami 
pokrytymi 20 tyś. niebieskich, fajansowych płytek, dzięki którym zawdzięcza swoją nazwę. Dalej udamy się 
do sułtańskiego Pałacu Topkapi (100 TRY). Ogromny zespół pałacowy przez prawie 400 lat był domem dla 
sułtanów osmańskich. Wśród złoto-szmaragdowych wnętrz nie zabraknie m.in. pomieszczenia dla haremu (70 
TRY). Nocleg. 
 

3 DZIEŃ 
Kontynuacja zwiedzania Stambułu, miasta, o którym Napoleon powiedział, że „jeśli cały świat byłby jednym 
krajem, to Stambuł byłby jego stolicą“. Staniemy nad Cieśniną Bosforską – bramą Azji, łączącą Wschód 
z Zachodem, jedną z najważniejszych dróg morskich na świecie o olbrzymim znaczeniu strategicznym. 
Płyniemy tramwajem wodnym do dzielnicy Galata, bardzo zróżnicowanej po względem religijnym. Znaleźć 
można tu kościoły rzymsko-katolicki czy anglikański, a nawet synagogę. Odwiedzimy słynną Wieżę Galata 
(35 TRY), z której szczytu podziwiać można panoramę Stambułu oraz zatokę Złoty Róg. Po południu 
odwiedzimy największe kryte targowisko świata – Wielki Bazar. Mieści się on na powierzchni 45 tys. m², a 
można na nim kupić niemal wszystko! Nocleg.  
 
4 DZIEŃ 
Przejazd do Safranbolu – "Miasto Szafranu". Urocze miasteczko (UNESCO), w którym znajdują się tradycyjne 
domy drewniane z epoki osmańskiej. Wiele z nich zostało odrestaurowanych i służą obecnie jako prywatne 
muzea i hoteliki. Odwiedzimy Cinci Han, najbardziej imponujący budynek starego karawanseraju, obecnie 
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przekształcony w luksusowy hotel. Zobaczymy meczet Izzet Pasa, jeden z największych meczetów 
zbudowanych w czasach Osmanów oraz stary bazar garbarzy – Yemeniciler Arastasi. Dla chętnych wieczorem 
wizyta w jednej z najbardziej znanych łaźni tureckich (hammam) w kraju (100 TRY). Nocleg. 
 
5 DZIEŃ 
Dzień rozpoczniemy od wizyty w malutkiej, przepięknej osadzie z XVI w., Yoruk Koyu z urokliwymi 
brukowanymi uliczkami i zabytkowymi domami. Na nocleg udamy się do miejscowości Amasya – starożytnej 
stolicy królestwa Pontu ze wspaniałymi przykładami architektury seldżuckiej i osmańskiej. Na szczególną 
uwagę zasługują tu wykute w ścianie klifu grobowce pontyjskie. To właśnie w Amsaya urodził się wielki 
geograf i historyk Strabon. Nocleg. 
 
6 DZIEŃ 
Wcześnie rano przejazd nad Morze Czarne do małej nadmorskiej miejscowości Unye, jednej z najstarszych 
w Turcji. Historia miasta sięga XV w. p.n.e. Po drodze zobaczymy ruiny Zamku (tr. Ünye Kalesi) z czasów 
pontyjskich (przebudowany później w czasach Bizancjum). Tu również zachowały się wykute w skale 
grobowce.  Kontynuujemy przejazd malowniczą drogą wiodącą wzdłuż Morza Czarnego. Przejedziemy przez 
miasteczko Giresun, któremu Europa zawdzięcza rozpropagowanie czereśni. Przejazd do Trabzonu, od czasów 
starożytnych jednego z najważniejszych portów nad Morzem Czarnym. Zwiedzanie słynnego XIII-wiecznego 
kościoła Św. Zofii na szczycie nadmorskiego klifu, którego wnętrze zdobią piękne malowidła. Nocleg. 

 
7 DZIEŃ 
Opuszczamy Trabzon i jedziemy do prawosławnego Klasztoru Sumela (10 TRY). Siedmiokondygnacyjna 
budowla usytuowana na skalnej półce robi nieprawdopodobne wrażenie. Według legendy klasztor został 
założony już w IV w. za panowania Teodozjusza Wielkiego. Dalej jedziemy do Yusufeli. Jeśli pogoda pozwoli 
wybierzemy dłuższą, widokową drogę przez Góry Pontyjskie. W pobliżu Yusufeli odwiedzimy ruiny 
gruzińskiego Kościoła Dortkilise (Cztery Kościoły). Nocleg w Yusufeli.  
 
8 DZIEŃ 
Przejazd do Ani (UNESCO), zwanego miastem 1001 kościołów – dawnej stolicy średniowiecznej Armenii, które 
sławą i potęgą dorównywało Konstantynopolowi. Rozrzucone na wyżynnych łąkach ruiny miasta liczącego 
niegdyś 100 tyś. mieszkańców stanowi jedną z największych atrakcji Bliskiego Wschodu. Zwiedzanie ruin 
miasta, które kryją wspaniałe zabytki architektury kościelnej i obronnej. Zobaczymy ruiny kościołów, meczetu 
oraz królewskiej cytadeli (15 TRY). Popołudniu przejazd do Kars, nocleg. 

 
9 DZIEŃ 
Wcześnie rano przejazd trasą wzdłuż granicy z Armenią, aż do niepozornej miejscowości Dogubeyazit. 
Miasteczko zaskoczy nas zapierającą dech w piersiach panoramą na najwyższą górę Turcji – Ararat (5122 m 
n.p.m.). Na jej zboczach miała osiąść Arka Noego. Zwiedzanie Pałacu Ishaka Paszy z XVIII w. (5 TRY). W skład 
tego niesamowitego górskiego kompleksu w żywym kolorze ochry wchodzą meczet, twierdza i pałac. Dalej 
podróżujemy wzdłuż granicy z Iranem, mijać będziemy m.in. wulkaniczną górę Tendürek. Po drodze 
zatrzymamy się przy punkcie widokowym, z którego podziwiać malowniczy wodospad Muradiye. Na koniec 
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dnia dotrzemy do miasta Van, gdzie według legendy miał znajdować się biblijny Eden. Miasto leży na jeziorem 
o tej samej nazwie. Jest to jedno z największych śródlądowych zbiorników wodnych w Turcji i jednego 
z najwyżej położonych jezior na świecie. Nocleg. 
 
10 DZIEŃ 
Rejs na niezwykle malowniczą wysepkę Akdamar (15 TRY) i zwiedzanie ormiańskiego kościółka z X w. 
Z wysepki rozpościera się przepiękny widok na jezioro i otaczające go góry z ośnieżonymi szczytami. Wyspa 
jest również domem dla wielu drzew migdałowych. Przejazd do jednego z większych miast Turcji – Diyarbakir, 
leżącego nad brzegiem Tygrysu. Zwiedzanie imponującej cytadeli z potężnymi bazaltowymi murami, 
ciągnącymi się przez 6 kilometrów (lista UNESCO). Nocleg. 
 
11 DZIEŃ 
Rano przejazd do Mardinu. Spacer po zatłoczonych ulicach i orientalnych bazarach, które będą doznaniem dla 
wszystkich naszych zmysłów, swymi kolorami, zapachami i dźwiękami. Zwiedzanie Szafranowego Klasztoru 
(V w.), dawnej siedziby patriarchów syryjskiego kościoła ortodoksyjnego (5 TRY). Przejazd do Sanliurfa, 
zwiedzanie miasta, które jest ważną destynacją pielgrzymów. Według tradycji właśnie tutaj przyszedł na świat 
prorok Abraham i mieszkał przez pewien czas biblijny Hiob, o którego duszę rywalizowali Bóg i szatan. 
Zwiedzanie świątyni z medresą, meczetem i jaskinią Abrahama, prawdopodobnie miejsca narodzin Proroka. 
Nocleg. 
 
12 DZIEŃ 
Nad ranem nie lada archeologiczna gratka, zwiedzanie tajemniczego, niedawno odkrytego Göbekli Tepe (lista 
UNESCO, 45 TRY). Jest to stanowisko archeologiczne, w którym odkryto prehistoryczne sanktuarium sprzed 
12 tyś. lat, czyli jeszcze sprzed rewolucji neolitycznej! Znajdują się tu m.in. wyrzeźbione kamienne słupy, 
niektóre ważące do 50 ton! Dalej, przejeżdżając nad rzeką Eufrat, docieramy na Zaporę Ataturka – jedną 
z największych budowli hydrotechnicznych na świecie. Przejazd w okolicę Góry Nemrut (2150 m n.p.m.), na 
której szczycie, znajdują się słynne, ogromne kamienne głowy, chyba najbardziej rozpoznawalne zabytki 
wschodniej Turcji (lista UNESCO). Wjazd na górę minibusami i krótka wspinaczka, a na szczycie zachwycamy 
się zapierającym dech w piersiach widokiem. Nocleg w nieodległej wiosce.  
 

13 DZIEŃ 
Wczesnoporanny przejazd do Kapadocji słynącej z widoków rodem z zapomnianej, bajkowej krainy, 
podziemnych miast i skalnych kościołów. Na początku wdrapiemy się stromymi schodami na niezwykle 
fotogeniczną twierdzę Uçhisar, położoną na wysokiej na 60 m górze zamkowej, podziurawionej jak plastry 
miodu oknami, tunelami i kominami (9 TRY). Ze szczytu skały, najwyższego punktu całej Kapadocji, podziwiać 
będziemy niezwykłe formacje skalne i przepiękną panoramę całego Parku Narodowego Göreme. Nocleg W 
Göreme. 
 
14 DZIEŃ 
O wschodzie słońca fakultatywnie lot balonem nad Kapadocją (ok. 200 USD). Podziwianie spektakularnego 
„marsjańskiego“ krajobrazu z lotu ptaka. Następnie udajemy się na zwiedzanie podziemnego miasta w 
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Kaymakli (42 TRY), z IV w p.n.e. Będziemy eksplorować labirynty podziemnych tuneli, pomieszczeń 
wykorzystywanych jako mieszkania lub piwnice, sięgających nawet 35 m w głąb wulkanicznych skał. 
Zwiedzanie Parku Narodowego Göreme (UNESCO), niesamowitego kompleksu skalnych kościołów 
wyrzeźbionych w tufie wulkanicznym, który obejmuje blisko 350 świątyń (54 TRY). Przejście Doliną 
Pasabaglari, w której formacje skalne wyglądem przypominają mnichów w kapturach. Innym kojarzą się 
fallicznie, stąd potocznie nazywa się ją Doliną Miłości. Nocleg w Göreme. 

 
15 DZIEŃ 
Przejazd do Hattusas, ruin dawnej stolicy hetyckiej, założonej w II tysiącleciu p.n.e. (lista UNESCO). 
Zwiedzanie m.in. skalnego sanktuarium Yazilikaya ze wspaniałymi galeriami płaskorzeźb bogów hetyckich a 
jednocześnie największe znane hetyckie miejsce kultu religijnego na świeżym powietrzu (8 TRY). Przejazd do 
stolicy Turcji, Ankary. Zwiedzanie Mauzoleum Ataturka – narodowej świątyni poświęconej twórcy 
współczesnego państwa tureckiego. Wieczorem fakultatywnie „hammam”, czyli wizyta w tureckiej łaźni. 
Nocleg. 
 
16 DZIEŃ 
Przejazd do Bursy – pierwszej stolicy Imperium Osmańskiego (lista UNESCO), uznawane za kolebkę tureckiej 
kultury nowożytnej. W blisko dwumilionowej metropolii znajdziemy kilka architektonicznych perełek. 
Zobaczymy tutaj m.in. Zielony Meczet, nazwany tak od koloru fajansowych płytek, dekorujących jego wnętrze, 
Ulu Cami czyli Wielki Meczet, zwieńczony dachem z aż 20 kopuł, Koza Han, jedwabny bazar lub Kryty Bazar, 
wymarzone miejsce na ostatnie zakupy, z ogromną ilością przypraw, pamiątek, jedwabnych szali, miedzianych 
naczyń i ozdób. Gwarna i tętniąca życiem Bursa dostarczy nam wielu wrażeń! Nocleg. 
 
17 DZIEŃ 
Poranek na ostatnie zakupy i transfer na lotnisko do Stambułu, a następnie wylot do Warszawy. 
 
* W powyższym programie mogą nastąpić korekty pozostające w gestii pilota, spowodowani czynnikami 
zewnętrznymi (pogoda, sytuacja polityczna, itp.). 
 
W CENIE WYPRAWY: 
- bilet lotniczy Warszawa – Stambuł – Warszawa; 
- w Stambule komunikacja lokalna, na trasie wynajęty busik; 
- wszelkie opłaty drogowe, mosty, parkingi itp.; 
- opiekę polskiego, licencjonowanego pilota; 
- zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych; 
- ubezpieczenie NNW do 15000 PLN i KL 30000 EUR, bagaż 1000 PLN,  składka Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny (TFG), składka Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP), podatek VAT; 
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE: 
- wyżywienie, bilety wstępu do atrakcji (ceny podane w nawiasach – łącznie ok. 600 TRY = 80 USD); 
- koszty fakultetów wymienionych w programie (ceny podane w nawiasach); 
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- wiza do Turcji (35 USD); 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
- wymagany negatywny test PCR na covid-19 wykonany 72 h przed przylotem; 
- grupa do 12 osób; 
- paszport ważny min. 6 miesięcy od daty zakończenia imprezy; 
- szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu omawiane są w biurze, e-mailem supertramp@supertramp.pl 
lub telefonicznie. 

25.03.2021 

* * *  POZWÓL SIĘ PORWAĆ WICHROM PRZYGODY * * * 


