MOŻLIWOŚCI KONTAKTU Z NAMI
Telefon Stacjonarny
Biuro Obsługi Klienta czynne w godzinach
od 09:00 – 18:00 pod numerem:
0090 242 340 40 60

NUMER
AUTOBUSU

GSM
Polskojęzyczny numer alarmowy:
0553 307 90 24
E mail
Adres mailowy ( język kontaktowy angielski)
customerservice @dianatravel.com.tr
Informacja o wylocie
Informacje o transferze powrotnym znajdą
Państwo na stronie internetowej
www.dianatravel.com/info, po wybraniu
języka polskiego wprowadzając numer
rezerwacji, otrzymacie dokładne dane wylotu
oraz godzinę odbioru z hotelu.
Życzymy Państwu udanego urlopu

Hoşgeldin - Witamy

EXPRESS
bezpłatna gazeta : nowe wydanie

Witamy w najdłuższym na świecie
tunelu podwodnym

aż 40 tematycznych akwariów z
rybkami z całego świata !

na stronie 7

witaj turcjo
Co sprawia że Turcja jest taka szczególna ?
Co interesującego oferuje nam ten kraj?
Wszystkie odpowiedzi i jeszcze więcej ...
na stronie 2
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‘No to nas nie ma....’
Tamtego roku jako cel
naszych
wakacji
wybraliśmy
Turcję.
Dlaczego akurat ten
kraj?
Czego
tam
szukaliśmy? Przede
wszystkim chcieliśmy
odpocząć psychicznie
i odciąć się od
rzeczywistości. Trochę
też poznać kulturę
tego kraju: tę współczesną oraz tę dawną. Oboje z mężem
jesteśmy wrażliwi na piękno przyrody co dodatkowo
przechyliło szalę... Starożytność, historia, kultury, religie –
to nasze wielkie pasje. Po latach ograniczania się, siłą
rzeczy, tylko do czytania na ich temat, nadszedł czas, aby
tego „dotknąć”.
W biurze podróży nie zastanawialiśmy się długo, nie
należymy do leżakowiczów więc wybór hotelu nie sprawił
nam większego problemu. Najważniejsze dla nas było po
prostu wyjechać do Turcji a kiedy w końcu trzymałam
w ręce bilety lotnicze poczułam się jak nowonarodzona.
Przelot, zameldowanie w hotelu i pierwsze spotkanie
z rezydentem przebiegły bezproblemowo, czuliśmy że
jesteśmy naprawdę w dobrych rękach. Teraz mogliśmy
rozpocząć naszą przygodę. Dwa dni po przylocie
poznaliśmy Hasana, jednego z paru milionów którzy
mieszkają w Turcji ale dla nas był to moment który zmienił
kompletnie nasze życie. Na ten dzień wykupiliśmy wycieczkę
o nazwie Fascinatur a Hasan był naszym przewodnikiem.
Spędziliśmy wspaniały dzień w górach Taurus poznając
przepiękne krajobrazy Parku Narodowego ''Koprulu''. Ta
wyprawa była istnym ukoronowaniem tego wyjazdu ale
tak naprawdę podsyciła tylko nasz apetyt. Chcieliśmy
więcej.....
Hasan nie był tylko przewodnikiem, z wielką troską
zajmował się każdym z uczestników. Rozmowa z nim
spowodowała że całkiem nowa i na pierwszy rzut oka
szalona myśl zakiełkowała w naszych głowach - zaczęliśmy
się zastanawiać nad przeprowadzką do Turcji. No to nas
nie ma.....
Nasza następna wizyta w Turcji w kolejnych latach znowu
spotkała nas z Hasanem, tym razem całkiem prywatnie ale
cały czas z tą samą myślą. Zaczęliśmy zastanawiać się nad
współpracą , nad tym jak można by pokazać piękno tego
kraju tysiącom wczasowiczów którzy co roku odwiedzają

Turcję. Ja jestem fotografem, od młodych lat było to moje
hobby a potem stało się również pracą, to samo przecież
mogłam robić tutaj. Od czterech lat mieszkamy w Turcji
a dokładnie w Antalyi. Przez cały ten czas ani razu nie
żałowaliśmy podjętej decyzji. W dalszym ciągu staramy
się poznać bliżej kraj w którym postanowiliśmy zamieszkać: zwiedzamy okolicę, poznajemy coraz to nowych ludzi,
zgłębiamy kulturę Turcji tak odmienną w każdym z
regionów a przede wszystkim upajamy się pięknem
natury.
Wycieczka
Fascinatur
kompletnie nas zachwyciła a
Park Narodowy Kanionu
Köprülü jest dla nas oczywistą
i bezsprzeczną przyrodniczą
perełką Regionu
Śródziemnomorskiego.
Dlatego też bardzo często tam
wracamy. Piękny wąwóz leży
wysoko w górach Taurus
a nazwa kanionu jak również parku wzięła się, od
przepływającej przez sam środek rzeki. Wąwóz ma
długość 14 kilometrów a w niektórych miejscach osiągają
głębokość nawet 400 metrów. Woda w rzece jest
krystalicznie czysta i przejrzysta. Piękna trasa widokowa.
Droga prowadzi ponad górską rzeką, następnie wśród
lasów, które skrywają małe wodospady na rwących,
górskich rzekach. Największe w tym regionie obszerne
połacie lasów cyprysowych, cedrowych, dębowych oraz
sosnowych zamieszkane są przez niedźwiedzie, wilki, lisy,
kozice, jelenie oraz borsuki. Prawdziwy raj na świecie…
niecodzienny, ale przez wielu upragniony...
Na wzgórzach ponad wąwozem leżą ruiny starożytnego
miasta Selge, a rzymski most przerzucony wysoko nad
rzeką dopełnia uroku tego miejsca. Jeżeli ktoś lubi
mieszankę adrenaliny i zabawy koniecznie musi
spróbować raftingu na rzece Eurymedon. My spróbowaliśmy
już prawie wszystko. Każdego roku odwiedzają nas
znajomi i rodzina z Polski, ich również zabieramy na
wytarte już przez nas szlaki. Na pierwszym miejscu jest
zawsze spotkanie z naturą czyli nasza ukochana wycieczka
Fascinatur. Począwszy od miejscowości Beskonak po
krótkim spacerze zagłębiamy się w tutejszą faunę i ﬂorę,
przewodnik bardzo dokładnie opowiada o pochodzeniu
regionalnej roślinności. Ruiny starożytnego miasta schowane
głęboko w lesie wprawiają w ruch wyobraźnię a rzymski

most zawieszony 35 metrów nad
rzeką Eurymedon dopełnia tego
obrazu. Każdy z uczestników zaczyna
się
zastanawiać jak starożytnym
budowniczym, bez użycia betonu
i cementu udało się tego dokonać.
W miesiącu maju królują tutaj
zawilce, natomiast w czerwcu rozkwitają Oleandry i skalne
róże. Drzewa pomarańczy rozpylają swój magiczny zapach
a liście drzewek oliwnych kołyszą się leniwie na wietrze.
Park zachwyca o każdej porze roku swą odmiennością.
Pobyt na świeżym powietrzu powoduje że stajemy się
głodni. Na obiad zaplanowano pyszne pstrągi prosto
z rzeki zawijane w liście winogron i przyprawione
czosnkiem.
Surówkę
doprawiono
egzotycznymi
przyprawami - po prostu pycha. Jemy nad samą rzeką,
fajnie jest po tak długim spacerze zanurzyć stopy
w odświeżającej wodzie. Przyroda gór Taurus jest jedyna
w swoim rodzaju, praktycznie nienaruszona i tak wieloraka.
To więcej niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić.

rci
Fascinatua dla stałych goś
Wypraw

Dotknij
natury
Poznaj prawdziwe oblicze Turcji,
Zbadaj dziewicze zakątki czekające na odkrycie
Wybierz się na spacer po gęsto zalesionych górach
Przy dogodnej pogodzie spływ po rzece
Obiad oraz mini - pokaz kulinarny w cenie

Sztuczne jezioro Oymapinar znajdujące się na terenie
Parku Narodowego w Górach Taurus powstało w wyniku
postawienia tamy na rzece Manavgat. Zaporę wybudowała niemiecka ﬁrma Bilﬁnger a prace które trwały 7 lat
ukończono w 1984 roku. Tama znajduje się na wysokości
185 metrów nad poziomem morza . Dzięki niej, powstał
sztuczny zbiornik o pojemności 300 mln m3 wody zasilany
przez 114 źródeł oraz opady deszczu. Kiedy zbiornik się
zapełnia woda kaskadami spływa do Zielonego Jeziora.
Otoczenie pięknej przyrody, zjawiskowe plenery wąwozu,
podobieństwo do „ﬁordów” oraz naprawdę widok
imponującej tamy – powodują niezapomnianą atmosferę.
W 2011 roku ornitolodzy odkryli obecność Ketupa
Bosonoga ( bubu zeylonesis) ptaka z rodziny puszczykowatych który w regionach Izraela oraz Syrii uznany został za
wyginięty gatunek. Unikalne jest to, że wszystko to można
zobaczyć w ciągu jednego dnia, nie narażając się na
zbędne koszty oraz wielkie przygotowania. Podczas rejsu
statkiem uczestnicy mają okazję rozkoszować się
przepiękną przyrodą oraz nacieszyć oczy szmaragdowym
kolorem jeziora. Zapraszamy więc na bezkrwawe

polowanie na unikalne zdjęcia aparatami fotograﬁcznymi.
Na Zielonym Jeziorze stworzono system uzdatniania wody
dzięki czemu zbiornik zaopatruje cały Region w wodę
pitną. Stamtąd płynie ona dalej terenami Parku Narodowego przez okoliczne wsie aż do miejscowości Manavgat.
W wyniku nawiedzających te tereny trzęsień ziemi przed
samym miasteczkiem utworzył się naturalny wodospad
który przybrał nazwę miejscowości Manavgat. Tak jak
w przypadku Kanionu tak również tutaj nurt rzeki wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej. Następnie
woda przepływa przez miasto aż do ujścia rzeki gdzie
miesza się z wodą morską. Miejsce ma to swój specyﬁczny
urok: z prawej strony delty woda morska której temperatura dochodzi latem do 30 stopni a niecałe 100 metrów
dalej z lewej strony rzeka której woda ma 12 stopni.
Jednoczesna kąpiel w ciepłej i zimnej wodzie to tylko
jedna z atrakcji jakie oferuje to miejsce. Tak więc rzeka
która płynąc przez góry, wioski i miasta pokonała długa
trasę 93 kilometrów, dzięki zawartości minerałów przybiera na końcu przepiękną turkusową barwę.
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Poczuj smak raju wśród dziewiczej przyrody Zielonego Kanionu
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Jeep Safari

Quadami po bezdrożach
wsi Riviery Tureckiej

Po krótkiej instrukcji obsługi, wśród zapierających dech
w piersiach widoków, rozpoczyna się przygoda na czterech
szerokich kołach! Wspaniała zabawa i odrobina adrenaliny
doskonale urozmaici Państwa urlop.
Limit wiekowy - od 17 lat

Przygoda

Zwykła wycieczka po
górach ? absolutnie nie!
to oprócz odrobiny
niecodziennej przygody
i przepięknych krajobrazów
doskonała okazja na
zobaczenie jak żyją ludzie
na prawdziwej tureckiej
wsi. Normandzka kultura,
wspaniała górska sceneria,
przyjemność jazdy,
spontaniczność niezapomniany
i pełen wrażeń dzień.....
Obiad w cenie

ość
zędn
Oszc asu
cz
zy
nięd
i pie
Urozmaicony dzień wśród natury podczas rejsu
statkiem po jeziorze a również przejazd Kabriobusem
przez turecki wiejski krajobraz. Zwiedzanie
antycznego miasta Selekule, prawdziwej wiejskiej
chaty oraz tak typowego dla tego kraju meczetu.
Obiad oraz napoje bezalkoholowe w cenie.

Wycieczkę mogą Państwo kupić u swojego rezydenta, który jest do Państwa dyspozycji również w razie dodatkowych pytań jednak nie ponosi odpowiedzialności za sam produkt.
Odpowiedzialność za organizację i przebieg wycieczki ponosi jej organizator: firma DIANA TRAVEL

Ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten!
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EXPRESS

WITAJ TURCJO
Połączenie antycznego świata, kultury, natury, zakupów oraz tureckiej sauny dostarczy Państwu
niezapomnianych wrażeń, poczuj tę magiczna atmosferę!
Na wszystkie pytania można otrzymać odpowiedz, ale czy to wystarcza? Chyba jednak lepiej zobaczyć i przeżyć coś
samemu. Zawsze istnieje jednak problem z czasem. Przyjeżdża się na tydzień lub dwa urlopu z którego parę dni
trzeba poświecić na wycieczki , jeżeli chce się choć trochę poznać kraj i jego kulturę.
Niewiele jest też osób które są w stanie zrezygnować z paru dni leżakowania aby przeznaczyć ten czas na zwiedzanie.
Opierając się na pomysłach naszych gości stworzyliśmy dla was wycieczkę “Witaj Turcjo” która jest kombinacją
najczęściej uczęszczanych przez naszych gości wycieczek. Gwarantujemy Państwu wspaniałe
przeżycia a do tego oszczędność czasu i pieniędzy. Wycieczka ta jest sposobnością poznania bogatej kultury
tureckiej, przepięknej przyrody oraz historii.
W antycznym Aspendos przeniosą się Państwo do czasów rzymskich zwiedzając najlepiej na świecie zachowany
teatr. Legenda głosi, iż budowa teatru była wynikiem konkursu zorganizowanego przez władcę Aspendos
w którym nagroda miała być ręka jego córki. Władca był tak zachwycony akustyką budowli, ze postanowił oddać
córkę za żonę budowniczemu teatru. Przebywając tutaj będą mogli Państwo sami przekonać się o unikalności
tego miejsca .
Sztuczne jezioro Oymapinar znajdujące się na terenie Parku Narodowego w Górach Taurus powstało w wyniku
postawienia tamy na rzece Manavgat. Już sam dojazd do miejsca zachwyca niecodziennymi widokami. Otoczenie
pięknej przyrody, zjawiskowe plenery wąwozu, podobieństwo do „fiordów” oraz naprawdę widok imponującej tamy
– powodują niezapomnianą atmosferę. Podczas rejsu statkiem uczestnicy mają okazję rozkoszować się przepiękną
przyrodą oraz nacieszyć oczy szmaragdowym kolorem jeziora.
Tradycyjny turecki bazar to obowiązkowy punkt programu wakacyjnego każdego z nas. Asortyment towarów bywa
tam imponujący. Tutaj można dotknąć świeżych pomidorów, bakłażanów lub fig i poczuć ich niesamowity zapach.
Oszczędność czasu i pieniędzy - do tego jeszcze maximum wrażeń!
Wszystko w jednym:
odkryjcie w sobie zamiłowanie do antycznego świata - Zwiedzanie antycznego Teatru w Aspendos
Rejs Statkiem po zielonym jeziorze - napoje w cenie
Bazar w Manavgacie - możliwość zakupów na największym tureckim bazarze w tym regionie
Wizyta w fabryce złota - możliwość poznania kunsztu tureckich złotników oraz lokalnych technik złotniczych. Niestety czas ograniczony tylko
do jednej godziny.
Turecka Łaźnia - tysiącletnia tradycja : '' Peeling, masaż w pianie, masaż w olejku''

Wycieczkę mogą Państwo kupić u swojego rezydenta, który jest do Państwa dyspozycji również w razie dodatkowych pytań jednak nie ponosi odpowiedzialności za sam produkt.
Odpowiedzialność za organizację i przebieg wycieczki ponosi jej organizator: firma DIANA TRAVEL
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Riwiera Turecka

Turecka Riwiera położona na południu kraju u wybrzeży
Morza Śródziemnego, to szeroki pas lądu o długości
prawie 180 km ciągnący się od zachodu aż po wschód
kraju. W sumie jest to obszar 120.000 km2 który stanowi
15% powierzchni Turcji. Krajobraz zachwyca różnorodnością:
niespokojna linia brzegowa, półwyspy, małe i duże wysepki,
rozległe i zaciszne zatoki, piaszczyste i kamienne plaże,
łagodnie opadające w morze wzgórza oddzielające taﬂę
wody od spokojnej rolniczej równiny. Ciepła, przejrzyście
czysta woda, rozgrzany piasek, błękitne niebo, szum fal
a w oddali palmy kołyszące się w delikatnych podmuchach
wiatru. Podobnie jak region Morza Egejskiego okolica ta
jest niezwykle pociągającym miejscem dla osób interesujących
się reliktami przeszłości. Obﬁtująca w historyczne
i naturalne bogactwa Antalya jest najważniejszym centrum
turystycznym na całej Riwierze.
Alanya, słynąca z najpiękniejszej plaży jest jedyna miejscowością
wypoczynkową o charakterze miasta. Pozostałości po
zimowej stolicy państwa Turków Seldżuckich, czyli mury
obronne okalające twierdze, doki i najstarsze domy
umiejscowione na wzniesieniu zwanym Kale, znajdują
sięw samym centrum tej wakacyjnej metropolii. Położone
na półwyspie w odległości 80 km od Antalyi – Side, zostało
uznane za jedno z najważniejszych antycznych miast w
Turcji. Teatr mogący pomieścić 15.000 widzów oraz
muzeum z archeologicznymi znaleziskami, to tylko
początek listy wielu znajdujących się tutaj zabytków.
Antyczne miasto Aspendos oddalone 50 km od Antalyi,
uznawane było za jedno z najważniejszych miast starożytnej
Pamﬁlii.

Do naszych czasów przetrwał słynący z niepowtarzalnej
akustyki a jednocześnie najlepiej zachowany antyczny teatr
mogący pomieścić 20.000 widzów. W odległości 18 km
na wschód od Antalyi znajduje się założone przez Hetytów
legendarne miasto Perge. Dziś można zobaczyć tu ruiny
agory, ulicy kolumnowej, bramy ceremonialnej, łaźni,
gimnazjum, teatru i stadionu na 12 tys. widzów.
Region ten zapewnia również inne atrakcje turystyczne
takie jak wodospady: Yukari Düden i Aşağı Düden ( Górny
oraz dolny Düden), wodospad Kursunlu, centrum sportów
zimowych Saklikent, Park Narodowy Güllük oraz znajdujące się na jego terenie antyczne miasto Termassos.
Na południe od Kemer można zwiedzić antyczne miasto
portowe Phaselis. Jeszcze dalej na wschód na odkrycie
czeka antyczne miasto Olimpos, którego pozostałości takie
jak łaźnie rzymskie, mury obronne, budynki mieszkalne czy
świątynie znajdują się w gęstym lesie piniowym.
Osobliwością tego miejsca jest zjawisko o greckiej nazwie
Chimera – to płonący gaz ulatniający się z głębin ziemi.
Miasteczko Finike słynie z pomarańczowych sadów. Dalej
na wschód znajduje się antyczne miasto Myra noszące
obecnie nazwę Demre a znane jako miejsce zamieszkania
i śmierci Świętego Mikołaja. 14 kilometrów dalej jest plaża
Patara uznana przez Brytyjskie Globusy za najpiękniejszą
plażę Europy. Dalej na północ można zobaczyć inne
antyczne miasta takie jak Sinara oraz Tlos, które zachwycają
niepowtarzalną architekturą.

Góry Taurus

Obiad
w cenie

Wycieczka dla osób lubiących ryzykowne
i egzotyczne przygody. Czeka Państwa przeprawa
jeepami przez góry Taurus do pobliskiego Parku
Narodowego Beskonak. Tu zmieniamy środek
transportu na pontony i rozpoczynamy szalony
spływ górską rzeką. Pod opieką wykwaliﬁkowanego
instruktora toczymy wodne walki. Słońce, kurz
i zimna woda sprawią, że poczują Państwo
wakacyjną atmosferę.

Góry Taurus to pasmo górskie
na południu Turcji o długości
około 1500 kilometrów
i szerokości około 200 km.
Składają się z szeregu
równoległych pasm górskich
i płaskowyży, stromo opadających
do Morza Śródziemnego oraz
ku wąskim nizinom nadmorskim.
Taurus Zachodni (Bati Toroslar)
rozciąga się na półwysep
likijski, począwszy od Antalyi
i dalej w kierunku południowo
wschodnim. Taurus Zachodni
to również Szlak Licyjski
o długości 509 km ciągnący
się wzdłuż wybrzeża – od
Antalyi przez Fethiye az po
Dalian wokół starożytnej Licji
(Phaselis, Olympos, skalne
groby w Myra, płonąca góra
Chimera, zatopione miasto
Kekova,
góra
Olympos).
Najwyższy szczyt Taurusu
Zachodniego to usytuowany
w pobliżu Kemer Tahtali Dağ
wysoki na 2366 m. na którego
szczyt można dostać się
kolejka
liniową.
Taurus
Środkowy to różnorodność
fauny i ﬂory której sprzyja
tamtejszy klimat. W regionie
tym występuje ponad 900
gatunków roślin takich jak:
oleander, drzewo chleba

świętojańskiego,
szałwia,
tymianek oraz około 1500
gatunków zwierząt między
innymi: wilki, niedźwiedzie
brunatne, rysie, dziki oraz lisy.
Region ten zasłynął dzięki
Kapadocji której magiczny
księżycowy krajobraz co roku
przyciąga rzesze turystów.
Składają się na niego stożki
tufowe, głębokie kaniony,
podziemne miasta oraz skalne
kościoły. Zgodnie z naszym
mottem ``kontakt z naturą``
na wycieczce po kresach
umożliwimy Państwu kontakt
z unikatową przyrodą oraz
prawdziwą Turecką Kulturą.
Wycieczki Jeep i Quad Safari
to
zaproszenie
do
fantastycznej
zabawy
na
czterech kołach na łonie
natury. Regionalne restauracje
rybne
usytuowane
nad
brzegami
potoków
to
prawdziwe zaproszenie do
ochłody. Stoły i krzesła stoją
w czystej, przejrzystej wodzie
a goście jedząc świeże pstrągi
mogą jednocześnie chłodzić
stopy w chłodnym potoku!
Okolica ta to alternatywa dla
tych, którzy chcą odpocząć od
upału lub znudzili się już
hotelowymi plażami.

Rzeki Riwiery Tureckiej

Region Riwiery Tureckiej obﬁtuje również w zasoby słodkiej wody. Pomiędzy Kemer
i Alanyą znajduje się 29 rzek i strumieni wpływających bezpośrednio do Morza
Śródziemnego. Rzeka Karacaören utworzyła na swojej drodze okazałe wodospady
o nazwach Kurşunlu oraz Düden który wpada do morza z wysokości 35 metrów.
Podczas wycieczki do Antalyi zobaczycie Państwo to zjawiskowe połączenie wody
słodkiej ze słoną. W regionie Taşağıl znajduje się Köprülü Kanyon znany z rzeki o nazwie
Euromedon, na której odbywają się spływy raftingowe. Co roku tysiące odwiedzających bierze udział w tej ekscytującej zabawie.Rzeka Manavgat o długości 93 km słynie
ze swojego małego wodospadu i tamy zaporowej. Podczas rejsu po rzece dopływa się
do delty gdzie słodka woda miesza się ze słoną – mają Państwo zażyć kąpieli morskiej
po której całą sól można zmyć w rzece.Rzeka Dimçay to atrakcja Alanyi –
w upalny dzień po pikniku w delcie rzeki, lodowata woda odświeży każdego
odwiedzającego.
Wycieczkę mogą Państwo kupić u swojego rezydenta, który jest do Państwa dyspozycji również w razie dodatkowych pytań jednak nie ponosi odpowiedzialności za sam produkt.
Odpowiedzialność za organizację i przebieg wycieczki ponosi jej organizator: firma DIANA TRAVEL
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Zakupowe szaleństwo

Zakupowy Raj – Antalya

Cześć, na imię mam Monika, urodziłam się w Polsce ale od ponad 10 lat
mieszkam w Antalyi. Dlaczego tutaj przyjechałam? Oczywiście z powodu
miłości. Uczucie kiedyś tam wygasło jednak nie potraﬁłam tak po prostu
wyjechać! Wspaniała pogoda, bogactwo przyrody, życzliwi ludzie, sposób
życia ..... wszystko to sprawiło że postanowiłam jednak zostać. Dużo
kosztowało mnie jednak zanim poczułam się jak w domu. Żebyście tylko
wiedzieli ile śmiesznych a czasami wręcz żenujących sytuacji spotkało mnie
w tym kraju. Weźmy chociaż takie ``zakupy``. Na przykład kupno dżinsów
....horror.... chcieli żebym się targowała, ale jak to się robi? Kiedyś poszłam
do butiku, tam chciałam udowodnić że, już się nauczyłam – nic z tego – tam
akurat było to niemożliwe....
No cóż w końcu jestem Polką a my z natury jesteśmy zaradne, szybko więc
nauczyłam się jak radzić sobie z tym shoppingowym chaosem. Teraz mogę
już delektować się moimi zakupami. Czy zdarzyło wam się kiedyś w Polsce
że, sprzedawca zaoferował się skrócić nogawki nowo kupionych u niego
spodni całkiem za darmo, podczas kiedy wy delektujecie się herbatą
jabłkową? Tutaj jest to na porządku dziennym. I jeszcze te ceny są takie
przystępne..... a ile możliwości zakupów, nigdy w życiu nie miałam tylu
ubrań lub skórzanych toreb. Drodzy turyści próbuję tylko podzielić się
z wami moim doświadczeniem. Oczywiście możecie iść do sklepów
turystycznych w okolicy hotelu gdzie sprzedawane są podróbki wszystkich
światowych marek tak zwane ``Turkich Oryginal``. Tutaj jednak musicie się
targować bo z reguły ceny są bardzo zawyżone. Prawdziwie tanie zakupy
możecie zrobić w środku miasta czyli tam gdzie robi to miejscowa ludność.
Są ulice takie jak Gulluk gdzie można do woli chodzić i oglądać nie będąc
narażonym na zaczepianie przez nachalnych sprzedawców. Tutaj każdy
może znaleźć coś dla siebie. Pójście na bazar to oczywiście obowiązek.
Bogactwo warzyw i owoców zachwyci nawet najbardziej wybrednego
zakupowicza a do tego oprócz nich na straganach można znaleźć ubrania
które w Polsce wiszą na wieszakach w modnych sklepach z ubraniami.
Nieprawdopodobna różnica w cenie....
Na ulicy Işıklar obok tańszych sklepów znajdują się również sklepy z bardziej
ekskluzywną odzieżą i markowymi butami których ceny są od 30% do 60%
tańsze niż w Europie. Jeżeli zastanawiacie się nad kupnem skóry, złota lub
okularów to istnieje możliwość zakupów VIP w bezpośrednio w fabryce lub
sklepach outlet. Mam nadzieję że moimi radami pomogłam choć trochę
tym którzy kochają zakupy i nie wyobrażają sobie powrotu do kraju bez
pamiątek.

Antalya słynie nie tylko z niezapomnianych
widoków i krystalicznie czystej wody,
znana jest także jako Zakupowy Raj.
Deepo, Özdilek, Metro, 5M, Real, Rom,
Tuğra, Sümer, Denver i wiele innych
miejsc czeka na miłośników zakupów.
Począwszy od warzyw aż po tekstylia,
od owoców po skóry, od przypraw po
złoto – tutaj można znaleźć wszystko
o czym się zamarzy. Szczególnie
polecamy wizytę na prawdziwym
Tureckim
Bazarze
w
Antalyi.
W wyznaczone dni tygodnia w różnych
dzielnicach miasta na ulicach wystawiane
są stragany. Asortyment towarów bywa
tam imponujący. Oprócz warzyw,
owoców, przypraw i serów można kupić
mięso ( przykładowo w postaci półtuszy),
ubrania, sprzęt gospodarstwa domowego a zdarzają się nawet artykuły
elektroniczne
czy
też
telefony
komórkowe. Bazary to naturalnie
miejsca, w których należy targować się
o cenę nie popadając przy tym
w przesadę. Tutaj można dotknąć
świeżych pomidorów, bakłażanów lub
ﬁg i poczuć ich niesamowity zapach.
Proponujemy spacer po zakupowych
ulicach Antalyi takich jak Isiklar, 100 YIL,
Konyaalti, Güllük, Şarampol i wiele
innych. Znajduje się tutaj wiele
markowych sklepów jednak zwolennicy
podróbek również znajdą coś dla siebie.

Życzę wszystkim udanych i niezapomnianych wakacji.

VIP
SHOPPING
Indywidualne zakupy
dopasowane do indywidualnych
gości

Poznaj dziką naturę

Tekstylia: Centrum Outlet
 Złoto: Fabryka złota
Fabryka wyrobów
Skóry:
skórzanych
Okulary: Centrum optyczne

Porsche Cayenne

w luksusowych warunkach

Bezpłatny dojazd

Skóry w Turcji

Przetwarzanie skór to najstarsze rzemiosło świata. W 1991 roku w
lodowcu alpejskim znaleziono zamrożone szczątki człowieka "Ötzi" ,
który zmarł około 3300 lat p.n.e.
Ötzi ubrany był
w skóry, które pochodziły od niedźwiedzia , kozicy i jelenia. Produkcja
odzieży skórzanej rozwijało się w Turcji od czasów sułtańskich
a obecnie jest tradycyjnym rzemiosłem tego kraju. Ze względu
na gospodarkę bazującą na hodowli bydła oraz ustrój społeczny,
przetwórstwo skórzane wykształciło wielu znanych rzemieślników.
Skóra była podstawowym surowcem do produkcji obuwia, odzieży,
uprzęży konnych, elementów zbroi a nawet samej broni czego
najlepszym przykładem są słynne tureckie łuki. Z wyjątkiem
wieprzowiny której jedzenia zabrania Koran w Turcji spożywane są :
baranina, cielęcina, wołowina czy też sarnina. Skóry tych zwierząt
wykorzystywane są do produkcji galanterii. Obecnie duża część
produkcji przeznaczona jest na eksport. Ze względu na wysoką
jakość produktów, ich elastyczność, wieloletnie doświadczenie oraz
szybkość produkcji , wyroby tureckie preferowane są na większości
światowych rynków.

Istotna rola włókiennictwa w Turcji
Bawełna już od lat służyła do
wytwarzania tkanin. Badania
archeologiczne dowodzą że różne jej
gatunki uprawiano w Ameryce
Południowej już około 5800 roku
p.n.e. Po emigracji do Azji Centralnej
Turcy oraz Nomadowie rozpoczęli
turecką tradycję włókiennictwa,
która w bardzo krótkim czasie stała
się naturalną częścią życia tego kraju.
Otwarcie szlaku jedwabnego
(IPEKYOL)
pozwoliło
zdobyć
strategiczną pozycję handlową na
trasie z Azji do Anatolii. Wraz
z zauważalnym wzrostem kosztów
produkcji w Chinach, Turcja podjęła
kroki do wzmocnienia swojej pozycji
na tym rynku. Przemysł konfekcyjny
miał i nadal ma istotny wpływ na
rozwój tutejszej gospodarki.
W światowych rankingach Turcja jest
szóstym największym producentem
bawełny a głównym ośrodkiem jej

uprawy jest Adana. W międzynarodowym eksporcie tkanin Turcja
zajmuje dziesiąte miejsce natomiast
w kategorii exportu odzieży szacuje
się na czwartej pozycji i jako kraj jest
drugim największym zaopatrzycielem
rynku europejskiego: Niemiec, Anglii,
Francji, Holandii i Rosji. Znaczna część
linii produkcyjnych znanych marek
takich jak: Hugo Boss, Pierre Cardin
czy Versace znajduje się właśnie w
Turcji.

Rejs po rzece Manavgat tradycyjny Turecki bazar
30 letnia
tradycja

Outlet Center ! Fabryczne ceny !






Nowoczesny lokal (3500 m2)
Możliwość płatności kartą kredytową
Konfekcja damska, męska i dziecięca
Brak sprzedawców
Rezerwacja u rezydenta

Wycieczkę mogą Państwo kupić u swojego rezydenta, który jest do Państwa dyspozycji również w razie dodatkowych pytań jednak nie ponosi odpowiedzialności za sam produkt.
Odpowiedzialność za organizację i przebieg wycieczki ponosi jej organizator: firma DIANA TRAVEL
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Kapadocja

Kraina balonów, pięknych koni i księżycowych krajobrazów
Kraina Pięknych Koni, jak nazywali Kapadocję Persowie
„Katpatuka” niewątpliwie jest jednym z najpiękniejszych miejsc nie
tylko w Turcji, ale i na Ziemi. Niezwykłe formy skalne, domy, kościoły
i miasta wykute w skałach zarówno na powierzchni jak i pod ziemią
hipnotyzują. Kraina położona w środkowej części Anatolii pełna jest
niezwykłych labiryntów, skalnych miast i zachwycających kościołów
wydrążonych w wulkanicznej skale która obejmuje teren około 600
kilometrów kwadratowych.
Historia powstania niespotykanych skalnych form trzeciorzędu
zaczęła się 60 milionów lat temu. Okoliczne wulkany Erciyes, Gollu
i Hasan pokryły Kapadocję grubą warstwą wulkanicznych popiołów,
a deszcz w duecie z wiatrem przez tysiąclecia formował miękką
skałę wulkaniczną. Powstała baśniowa kraina który nadal zadziwia
podróżujących po tym regionie Turcji bowiem w dolinach stoją – niczym
niemi strażnicy – niezwykłe kamienne posągi. W wyniku wielowiekowej
erupcji skał odsłonięte twardsze głazy przybrały często formy
kolumn i stożków które noszą nazwę `` peribacalari`` czyli baśniowe
kolumny.

Kapadocja wspominana również w Biblii, odegrała ogromną rolę
w historii chrześcijaństwa. Pierwotnie była w starożytności zamieszkiwana m.in. przez Hetytów i Persów. W 333 roku przed Chrystusem
zajęły ją wojska Aleksandra Wielkiego, później władali nią syryjscy
Seleucydzi. Około 255 roku przed Chrystusem udało się Kapadocji
uzyskać samodzielność, którą utrzymała do 17 roku po narodzeniu
Chrystusa, kiedy to Tyberiusz uczynił ją rzymską prowincją ze stolicą
w Cezarei. Niedługo potem w Kapadocji zaczęły powstawać
pierwsze gminy chrześcijańskie. W pierwszych latach rozwoju religii
w jaskiniach wykuwano kościoły, kaplice i klasztory. Dziś w całej
Kapadocji znanych jest około 600 świątyń a ich różnorodność
przyciąga: niektóre skromne, inne zdobione barwnymi freskami,
bywają małe, ale zdarzają się też wielopoziomowe. Dolina
Kościołów znajdująca się kilometr od miasteczka Göreme to
obowiązkowy punkt zwiedzania Kapadocji.
Ciekawym przeżyciem może również być odwiedzenie
podziemnych miast. W niespokojnych czasach, gdy okolica stała się
ośrodkiem licznych wojen i najazdów, mieszkańcy Kapadocji
wydrążali w skałach kryjówki. Z czasem zaczęto łączyć je podziemnymi
korytarzami i w efekcie powstały wielopoziomowe labirynty
położone nawet 50 metrów pod ziemią. Podziemne miasta były
starannie ukryte i zapewniały bezpieczeństwo ich mieszkańcom.
Tworzono tu magazyny na zboże, stajnie, pokoje sypialne, kuchnie
i kominy wentylacyjne. Dotychczas odkryto 36 podziemnych miast
Kapadocji, wśród których najpopularniejsze to Kaymakli
i Derinkuyu. W swojej wielokondygnacyjnej strukturze mogły one
pomieścić nawet kilkanaście tysięcy mieszkańców.
W 1985 roku Kapadocja została wpisana na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO.

2 dniowa wycieczka
do Kapadocji

Poznajcie ten wyjątkowy cud natury.
• Księżycowy krajobraz unikatowy w skali światowej.
• Kolebka chrześcijaństwa – kościoły wykute w skale.
• Podziemne miasta.
• Prawdziwa orientalna Turcja.

Wino z wulkanicznej krainy
Turcja może pretendować do miana kolebki światowego
winiarstwa. Odkrycia archeologiczne wskazują, że właśnie w
środkowej i wschodniej Anatolii najwcześniej uprawiano
winorośl i już sześć tysięcy lat temu tłoczono winogrona i
wyrabiano wino. Anatolijskie prapoczątki sztuki winiarskiej
potwierdza nawet Biblia, która mówi, że pierwsza winnica
posadzona przez Noego znajdowała się na zboczach góry
Ararat. Wulkaniczna gleba Kapadocji oraz specyﬁczny
klimat stwarzają idealne warunki się do uprawy winorośli.
Gorace lata i suche zimy zapewniają również doskonałe
środowisko do przetwarzania i przechowywania przetworzonych już winogron. Najbardziej znanymi odmianami
czerwonego wina są : Kalecik Karasi, Bacasi, Turasan i

Seneler. Co roku z 60.000 ton winogron produkowane jest
wino lub tutejszy speciał jakim jest zagęszczony syrop z
winogron o nazwie Pekmez. Większa część zbiorów przetwarzana jest w zmechanizowanych fabrykach, nadal jednak
spotyka się rodziny które preferuja swoja małą domową
produkcję.

Wycieczkę mogą Państwo kupić u swojego rezydenta, który jest do Państwa dyspozycji również w razie dodatkowych pytań jednak nie ponosi odpowiedzialności za sam produkt.
Odpowiedzialność za organizację i przebieg wycieczki ponosi jej organizator: firma DIANA TRAVEL
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Stambuł

miasto dwóch kontynentów
Stambuł olśniewa zabytkami ze swej
bogatej przeszłości bizantyjskiej,
greckiej i rzymskiej oraz przepychem
Orientu. To olbrzymie miasto,
ze swymi strzelistymi minaretami
i śpiewnym zawodzeniem muezzinów
jest dla wielu spełnieniem marzeń
o Oriencie.

Oferta Specialna

Specyﬁczna atmosfera tajemniczości, egzotyka, gwarne ulice, bazarowy
zgiełk, czarujące mozaiki.... Nazywany również Okiem Świata, Stambuł
niczym soczewka zawsze przyciągał
i skupiał rozmaite kultury. Poznaj
to miasto razem z nami.

Wycieczka samolotem
Przelot, bilety wstępów & opieka przewodnika
w cenie
Pałac Topkapi, Błekitny Meczet, Egipski Bazar
Przelot Antalya - Stanbuł - Antalya
Na miejscu możliwość dokupienia rejsu po
Bosforze oraz kolacji
,,Gdyby świat był jednym
państwem, jego stolicą
powinien być Stambuł” to
słowa Napoleona, na prawdę
nie ma na świecie drugiej takiej
metropolii. I nie chodzi tylko
o fakt, że to miasto rozciągające
się na dwóch kontynentach:
z jednej strony Bosforu mamy
bowiem Europę, z drugiej Azję. Stambuł to miasto, które
nigdy się nie znudzi. Zaskakuje,
fascynuje i inspiruje. Z jednej
strony nowoczesny z drugiej,
tradycyjny, przesiąknięty
duchem Orientu, pełen
stojącymi w wodzie kolumnami
to dawne zbiorniki na wodę.
Woda do cysterny była
dostarczana akweduktem
z Lasu Belgradzkiego, odległego
19 km od miasta. Z suﬁtu
z głośnym pluskiem spadają
grube krople, między
kolumnami przemykają
olbrzymie karpie, a atmosfera
jest całkiem nierzeczywista;
tutaj czas wydaje się tkwić
w miejscu. Jednym
z najpiękniejszych miejsc
w Stambule jest Błękitny
Meczet zwany też Meczetem
Sułtana Ahmeda. Sześć

i 30
rzchn
powie ar.
ku na
Baz
Bazar y w 1461 ro ko Grand
ty
ry
K
any ja
dowan
Wybu rystów zn
tu
przez

wiekowych zabytków. Kiedy
zapytacie Turka jak chciałby
spędzić czas będąc w Stambule,
odpowiedź będzie brzmiała ``
jeść rybę i pić raki siedząc nad
brzegiem Bosforu``. Oﬁcjalnie
szesnastomilionowe miasto
w rzeczywistości zamieszkuje
ponad 20 milionów ludzi.
Najznamienitszym reliktem
przeszłości Stambułu jest Hagia
Sophia czyli Kościół Mądrości
Bożej, zbudowany na rozkaz
cesarza Justyniana w 532 r.
Jego przeszłość jest wiernym
odbiciem historii miasta
i cesarstwa: przez 916 lat służył

strzelistych minaretów odcina
się na tle błękitnego nieba,
a wnętrze mieni się wszelkimi
odcieniami błękitu i złota.
Ku niebu wznoszą się
trzystopniowe kopuły. Żaden
inny islamski dom boży, nie
licząc Świętego Meczetu
w Mekce, nie posiada sześciu
minaretów. Między Błękitnym
Meczetem a Hagia Sophia
rozciąga się plac. Niby nic, niby
tylko 500 metrów, a w przeszłości
niezwykle istotne miejsce,
będące sercem miasta.
Hipodrom. To właśnie tu za
czasów cesarza Konstantyna
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jako świątynia chrześcijańska
i kolebka kościołów cesarstwa
bizantyjskiego, po zdobyciu
Konstantynopola przez Turków
i upadku cesarstwa niemal
pięćset lat pełnił rolę meczetu,
by wreszcie w 1935r. stać się
muzeum. W pobliżu wielkich
gmachów świątyni Hagia
Sophia znajduje się dość
niepozorna z zewnątrz Cysterna
Bazyliki, zwana również
Pałacem Yerebatan. Cysterny
Yerebatan to wrota do
podziemnego, bajkowego
świata. Te przedziwne, wilgotne
i ciemne lochy z 336 podświetlonymi,
(IV wiek n.e.) ku uciesze
100-tysięcznej publiczności
ścigały się rydwany konne,
toczyły się ówczesne zawody
sportowe czy też odbywało
fetowane wszelkiego rodzaju
zwycięstwa. Ogrom Stambułu
najlepiej widać od strony
cieśniny Bosfor. Dlatego
goszcząc w tych stronach
koniecznie trzeba się wybrać
na rejs statkiem.
Najpiękniejszy widok
na cieśninę można zobaczyć
z Topkapi Sarayi. Nazwa
budowli oznacza dosłownie
Bramę Armatnią i wywodzi się
od armat, które strzegły pałacu
od strony morza. Sarayı to
z perskiego pałac i tak nazywali
to miejsce sami Turcy. Był to po
prostu Pałac - najwspanialszy
i najpotężniejszy ze wszystkich.
Wzdłuż linii brzegowej cieśniny
zarysowuje się posiadłość,
która od razu rzuca się w oczy.
To Pałac Dolmabahce, co
oznacza w dosłownym
tłumaczeniu "wypełniony
ogród". Przystrzyżone trawniki,
zadbane krzewy oraz drzewka
idealnie wpisują się to
szczególne i wyjątkowe
miejsce. Zbudowany w XIX
wieku, aby udowodnić Europie,

że Imperium Osmańskie dorównuje
jej wielkością i przepychem był
również miejscem gdzie mieszkał
i zmarł założyciel Tureckiej Republiki
Mustafa Kemal Ataturk.
Stambuł słynie z jedynej w swoim
rodzaju atmosfery łączącej w sobie
wpływy Zachodu i Orientu. Te drugie
widoczne są szczególnie na ruchliwych
bazarach, na których kupić można
dosłownie wszystko - od złotych
ozdób, obrazów, warzyw czy owoców
aż po cielę wielbłąda. Najsłynniejszym
i największym targowiskiem pod
dachem jest Egipski Bazar. Można
tutaj kupić wszystko od fajki wodnejsziszy, chałwę, po ikony i ozdoby
z "okiem proroka".
Gdy nadchodzi południe, z lśniących
kopuł meczetów słychać tubalny
zaśpiew muezinów. Czuć zapach
pieczonej jagnięciny z przyprawami,
kebabów, tytoniu jabłkowego
unoszącego się z palonej sziszy czyli
fajki wodnej. Kawiarenki zapraszają
na wspaniałą kawę z kardamonem
i zewsząd słychać sprzedawców
nawołujących do kupna wspaniałych
obwarzanków z sezamem. Miasto
rozświetla się tysiącami
różnokolorowych świateł. Staje się
jeszcze bardziej magiczne a zarazem
bardzo piękne. Przyjeżdżając do
Stambułu każdy ulega magii tego
miejsca... zapraszamy.

Wycieczkę mogą Państwo kupić u swojego rezydenta, który jest do Państwa dyspozycji również w razie dodatkowych pytań jednak nie ponosi odpowiedzialności za sam produkt.
Odpowiedzialność za organizację i przebieg wycieczki ponosi jej organizator: firma DIANA TRAVEL
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Witamy w najdłuższym na świecie tunelu podwodnym

Czy jesteś gotowy, aby odkryć magię
podwodnego świata ?
aż 40 tematycznych akwariów z rybkami z całego świata
oraz najdłuższy na świecie tunel podwodny
o długości 131 metrów i szerokości 3 metrów!
Rekiny, płaszczki i zachwycający podwodny świat - na
dotknięcie ręki, tuż za szybą!

Niesamowite przeżycie zarówno dla dorosłych
jak i dzieci !

POKOLORUJ MNIE
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Błękitny Rejs
Pozwól aby czas leniwie płynął a Ty
rozkoszuj się promieniami słońca
na pokładzie pięknego tureckiego
guletu. W programie rejsu
cudowne plaże, romantyczne
zatoki i panorama gór Taurus.

Wycieczkę mogą Państwo kupić u swojego rezydenta, który jest do Państwa dyspozycji również w razie dodatkowych pytań jednak nie ponosi odpowiedzialności za sam produkt.
Odpowiedzialność za organizację i przebieg wycieczki ponosi jej organizator: firma DIANA TRAVEL
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Łódź Piracka

Wspaniała zabawa dla dzieci i dorosłych
Side

Odkryjcie wybrzeże Morza Śródziemnego
z innego punktu widzenia podczas kiedy
Wasze dzieci w asyście animatorów
poszukiwać będą skarbów piratów.
Animacje dla dzieci i poszukiwanie skarbów
Obiad oraz lokalne napoje w cenie

Jesteśmy na pontonie

Teraz się zaczyna

Wygrywamy!!!

Wiosłowanie to przednia zabawa

Chwila ochłody

''Mama , ja chcę loda... mama chcę kolę....Mama! Tatuś cały czas leży na
leżaku.... nikt się ze mną nie bawi, dlaczego bez przerwy gdzieś
wyjeżdżamy? ''
Znacie to? Oczywiście dzieci będąc na wakacjach również potrzebują
rozrywki i zabawy. Mogę zaproponować wam wycieczkę która będzie
prawdziwą przyjemnością dla całej rodziny - Rafting Familijny. To nie to o
czym myślicie, nie jest to niebezpieczny spływ wartkim potokiem, tylko
przepływ pontonami po rzece znajdującej się niedaleko antycznego miasta
Aspendos o nazwie Eurymedon. Z hoteli znajdujących się w Side i Belek
dotarcie na miejsce zabiera tylko chwilę. W bazie raftingowej wszyscy
otrzymują kamizelki oraz wiosła a przede wszystkim dzieci bo dorośli są
tylko do towarzystwa. Nasze pociechy poczują się jak piraci , myśliwi w
dżungli lub płetwonurkowie.
Wycieczka jest półdniowa ale możecie być pewni że po powrocie do
hotelu, wasze maluchy zmęczone i uszczęśliwione zapadną w błogi sen.
Dużo mokrej zabawy

Yuppiiiiiiiiiiiiiiiii

Tego nigdy nie zapomnę

Wycieczkę mogą Państwo kupić u swojego rezydenta, który jest do Państwa dyspozycji również w razie dodatkowych pytań jednak nie ponosi odpowiedzialności za sam produkt.
Odpowiedzialność za organizację i przebieg wycieczki ponosi jej organizator: firma DIANA TRAVEL
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Wzlot ku niebu

Moje serce od lat bije dla Turcji a pięć lat temu spełniło się
moje marzenie o przyjeździe i spędzeniu tam urlopu. Kraj
życzliwości - Turcja - fascynacja orientem i zachodem
i oczywiście ojczyzna moich marzeń, perła Turcji - Antalya.
Tutaj słońce uśmiecha się do nas 320 dni w roku. Magiczny
zakątek na świecie. Moja mama twierdzi że stwórca był
bardzo łaskawy dla tych regionów bo podarował mu wszystko
co najpiękniejsze: morze, góry i przepiękną zieleń. Postanowiłam
więc poznać te strony nieco bliżej, ponieważ nagłe decyzje
są często najlepsze wynajętym samochodem wybrałam się
na zwiedzanie okolicy. Region Kemer wywołał u mnie istny
zachwyt: z prawej strony majestatyczne góry Taurus, z lewej
natomiast morze mieniące się odcieniami niebieskości.
Czysta natura w najpiękniejszych barwach. Bezchmurna
pogoda i piękne słońca dodały mi odwagi do dalszych
poszukiwań, postanowiłam zobaczyć Antalyę z lotu ptaka
czyli z góry Tahtali. Wysoki na 2365 metrów szczyt dostojnie
góruje nad całą okolicą. Podekscytowana jechałam dalej
aż pojawił się drogowskaz z informacją że do stacji dolnej
pozostało tylko 8 kilometrów. Zaparło mi dech w piersiach
ale teraz przynajmniej wiedziałam co oznacza wysokość 2365
metrów.... jednym słowem mogę określić go jako gigantyczny.
Wagonik kolejki linowej już na mnie czekał i wraz z zamykanymi
drzwiami poczułam jakbym wybierała się wprost do siódmego
nieba. Oszklony kabina w powolnym tempie wzbijała się
do góry, pomyślałam wtedy jak piękna jest Antalya kiedy
patrzy się na nią z lotu ptaka. Kiedy spojrzałam na stację
wyjazdową byłam zdziwiona w jakim tempie staje się coraz
mniejsza. Pod stopami widziałam drzewa piniowe a przed
sobą stację końcową, aż w końcu dotarłam na szczyt.
Po prostu głęboki oddech i cisza....niektórych rzeczy po
prostu nie da się opisać słowami.

ANTALYA

Historia Antalyi sięga II wieku p.n.e. Legenda głosi, że miasto zbudował król Pergamonu Attalos II, który polecił swoim żołnierzom
znaleźć raj na ziemi. Żołnierze powrócili z wieścią, że znaleźli cudowne miejsce na wybrzeżu Morza Śródziemnego, i tak powstała
Antalya. Dzisiaj Antalya jest największym miastem na południowym wybrzeżu Turcji i najpopularniejszym miejscem wypoczynku
turystów z różnych stron świata. W 2000 roku Antalya z 606.500 mieszkańcami była ósmym miastem w Turcji pod względem
zaludnienia. Obecnie liczba ta urosła do ponad 1.300.000 a niepowtarzalny klimat panujący w mieście decyduje o tym, że Antalya
jest również miejscem gdzie chętnie osiedlają się obcokrajowcy. Dzięki licznym atrakcjom turystycznym, obecności zabytków kultury
światowej klasy Antalya jest oceniana jako najlepsza i najlepiej zorganizowana turystycznie miejscowość wypoczynkowa na wybrzeżu
Morza Śródziemnego, z białym piaskiem plaż, czystym morzem, alejami wysadzanymi palmami i unikatowymi zabytkami. Antalya to
miejsce gdzie historia przeplata się z codziennością. Mieszanka orientu, zapach korzennych przypraw, aromatu potraw z grilla oraz
odgłosów nawołaczy sklepowych sklepowych zabierze Państwa do zaczarowanej krainy i dostarczy niezapomnianych wrażeń.

SIDE
Side to jeden z najładniej usytuowanych kurortów
południowego wybrzeża Turcji. Niezależnie od pory roku
miejscowość przyciąga swym urokiem tysiące turystów.
Sama nazwa w przełożeniu na nasz język oznacza owoc
granatu. Historia Side jest bardzo bujna. Miasto dzięki
atrakcyjnemu położeniu na cyplu, bardzo często traﬁało pod
panowanie różnych władców i państw. W czasach prosperity
handlowano w nim niewolnikami i bito własną monetę, ale
i też wielokrotnie miasto było pustoszone i ograbiane. Dzięki
takim właśnie zmianom w Side widoczne są wpływy różnych
kultur. Dojrzymy także ślady chrześcijaństwa w wyrytych
w kolumnach krzyżach. Zachowało się tutaj wiele pozostałości
z czasów, gdy miasto rozkwitało jako centrum handlu.
Najpierw warto przyjrzeć się teatrowi, jednemu
z największych w Anatolii (15 tys. miejsc )powstałemu
w okresie hellenistycznym i powiększonym za rządów
Rzymian. Niedaleko teatru uwagę przyciąga agora z wieloma
kolumnami. Muzeum w starych rzymskich łaźniach prezentuje
niewielki ale bardzo piękny zbiór rzeźb i reliefów m.in.
wspaniałą głowę Hermesa oraz pozbawiona głowy Nike boginię zwycięstwa.

Wnieś się na szczyty
Kolejka liniowa Olympos 2365 metrów świetnej zabawy
zwiedzanie antycznego miasta Phaselis
Bilety wstępu oraz obiad w cenie
Do kupienia z Kemer, Antalyi, Belek & Side

Położona około 135 km od Antalyi, Alanya jest najpopularniejszą miejscowością
Riwiery Tureckiej i już od lat przyciąga rzesze turystów. Miasto to, które według
opowieści oczarowało niegdyś swym powabem samą Kleopatrę, rozciąga
się wzdłuż plaż, z których najbardziej znana jest plaża nazwana imieniem
królowej Egiptu. Na przestrzeni dziejów Alanya znana była pod różnymi nazwami.
Grecy zwali ją Korakezjonem, a Rzymianie – Coracesium. W czasach bizantyjskich
przyjęła się nazwa Kalonoros, czyli „Piękna Góra”. W XIII w. sułtan seldżucki
Alaeddin Keykubad zmienił ją na Alayie. Nazwa ta przetrwała wiele stuleci
aż do momentu kiedy w 1935 r. Atatürk ostatecznie nazwał ją Alanyą.
Nad miastem góruje potężna forteca wznosząca się ponad 800 m nad poziom
morza. Nosząca turecką nazwę Alanya Kalesi, w przeszłości była ważną i niezwykle trudną
do zdobycia twierdzą, ważnym centrum militarnym i administracyjnym dla
całego regionu. Dostojne mury obronne o długości aż 6 km, przyciągają wzrok
głównie nocą. W obrębie murów można zobaczyć ruiny meczetów, kryty bazar,
pozostałości cystern oraz kościoła bizantyjskiego. Pozostałe budynki
odzwierciedlają wagę miasta z czasów Seldżuków, poza przyciągającą uwagę
cytadelą zobaczyć można stocznię oraz ośmiokątną czerwona wieżę. Dzięki
temu bogactwu w przeciągu kilku lat z małej, nikomu nieznanej, sennej mieściny,
rozwinął się jeden z najbardziej znanych kurortów wypoczynkowych w Turcji.
Czyste plaże, życie nocne, korzystne zakupy w sklepikach orientalnych, oraz
rejsy barkowe w jaskiniach podziemnych - to wszystko są powody
do odwiedzenia tego cudownego miasta, które darował królowej Kleopatrze
beznadziejnie zakochany Antoniusz jako dar weselny.

Alanya City
Wizyta w średniowiecznej twierdzy
Rejs statkiem
Groty: Fosforlu, Kizlar, Asiklar
Jaskinia Dim
Czas wolny na bazarze
Obiad w cenie
Wyjazd z Side i Alanyi

ALANYA

Dopłata za pokój jednoosobowy przy wycieczkach kilkudniowych wynosi 15€ za dzień
W przypadku anulacji wycieczek samolotowych Istambuł i Kapadocja nie ma możliwości uzyskania zwrotu pieniędzy.
Akceptujemy TL, Euro €, Maestro,Visa i Mastercard. Wycieczkę mogą Państwo kupić u swojego rezydenta, który jest
do Państwa dyspozycji również w razie dodatkowych pytań jednak nie ponosi odpowiedzialności za sam produkt,
Odpowiedzialność za organizację i przebieg wycieczki ponosi jej organizator: ﬁrma DIANA TRAVEL.

Wycieczkę mogą Państwo kupić u swojego rezydenta, który jest do Państwa dyspozycji również w razie dodatkowych pytań jednak nie ponosi odpowiedzialności za sam produkt.
Odpowiedzialność za organizację i przebieg wycieczki ponosi jej organizator: firma DIANA TRAVEL
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Oko Proroka
Prawie na każdym etapie historii ludzkości człowiek szukał pomocy magicznych talizmanów, pomagających przeciwstawić się siłom
zła. Niemal w każdej kulturze i religii pojawiał się symbol oka, który został uznany za amulet o potężnym działaniu chroniącym od
szkodliwych mocy. Dlaczego właśnie oko? Ponieważ wzrok ma niezwykłe właściwości. Może onieśmielać i paraliżować. Dzięki niemu
można nawet rzucać uroki. Przez setki lat wierzono, że oko widziało każde zło na świecie, bo przecież oczy śledzą życie i ludzi.
W Turcji niebieskie oczy są prawdziwą rzadkością dlatego już od lat przypisywano im magiczną moc. Wiara w pozytywną moc
amuletów jest powiązana z osobą świętej dla muzułmanów Fatimy która również miała oczy koloru niebieskiego. Talizman czyli ''
Nazar boncugu'' ma za zadanie odbijać energię emanowaną przez osoby o złych myślach i chronić posiadacza przed ich
negatywnym wpływem.
Typowy Nazar jest wykonany z ręcznie formowanego szkła. Są to koncentryczne okręgi lub łezki w kolorze granatowym, białym,
niebieskim i czarnym. Kolor biały to białko oka, niebieski i granatowy symbolizuje tęczówkę, a czarny źrenicę.

Turecka Łaźnia - Hamam

Każdy z tych kolorów ma swoją moc i znaczenie. Biel to symbol szczerych intencji, która chroni przed nieżyczliwym spojrzeniem i
zauroczeniem. Niebieski dodaje siły i wzmacnia, a granatowy chroni przed nieżyczliwością. Czerń jest łącznikiem między mocą tych
barw. Czasami występują żółte lub złote krawędzie.
Najsłynniejszym Turkiem który również miał niebieskie oczy był znany ze swych osiągnięć reformator Mustafa Kemal Ataturk.

Mustafa Kemal Ataturk - założyciel nowoczesnej Turcji
Dla Turków Mustafa Kemal Pasza jest bohaterem narodowym, jest jedynym niekwestionowanym przywódcą, który doprowadzając do obalenia sułtanatu i wprowadzając
reformy, całkowicie zmienił ich kraj. Pochodził z rdzennie tureckiej, ubogiej rodziny.
Urodził się w 1881 r. w Salonikach, ojciec zmarł, gdy Mustafa był małym chłopcem.
Zajmowała się nim matka i najbliższa rodzina. By zapewnić mu karierę, został posłany
do szkoły wojskowej. Walczył w obu wojnach bałkańskich w latach 1912-13, W czasie I
wojny światowej bronił cieśniny Dardanele przed alianckim korpusem ekspedycyjnym.
Po zakończeniu wojny kiedy istnienie wielkiego imperium osmańskiego stanęło pod
znakiem zapytania, Mustafa Kemal opowiedział się przeciwko sułtanowi. W 1919 r.
wydał swoją pierwszą odezwę, wzywając wszystkie siły tureckie do obrony Anatolii.
Wbrew sułtanowi zorganizował w kwietniu 192O r. wybory do Zgromadzenia Narodowego. Ignorując
wszelkie zalecenia i rozkazy płynące ze Stambułu, stanął na czele Rządu Tymczasowego. W listopadzie 1922
r. doprowadził do obalenia sułtana, proklamując republikę i został jej pierwszym prezydentem.
Mustafa Kemal był realistą, ograniczył tureckie aspiracje narodowe do terenu Anatolii i wschodniej Tracji.
Turcja pod jego rządami zaczęła zmieniać się w zupełnie inny kraj. Wprowadzono kalendarz gregoriański,
alfabetu łaciński, oczyszczono język turecki ze słów pochodzenia arabskiego. Ważną zmiana było też
wprowadzenie nazwisk. Sam Mustafa Kemal wybrał dla siebie nazwisko: ”Atatürk”, czyli ”Ojciec Turków”,
którego nie wolno było nosić żadnemu innemu mieszkańcowi tego kraju. Pod jego rządami znacznie
ograniczono ingerencję islamu w politykę państwa. Zaczął obowiązywać kodeks karny, wprowadzono
obowiązkowe nauczanie kobiet, a także ustawy gwarantujące im równość społeczną i polityczną.
Szczęśliwy ten, który może powiedzieć: Jestem Turkiem” – mawiał. Mustafa Kemal był prezydentem przez
15 lat, do czasu swojej śmierci. Kiedy umarł, w żałobie pogrążona była cała Turcja. Zmarł 10 listopada 1938 r .

Hamam czyli łaźnia turecka to mały,
odrębny świat sam w sobie w samym
sercu nowoczesnego, tętniącego
życiem miasta. Kąpiel w Hamamie to
swoista
podróż
w
czasie,
odzwierciedla bowiem jedną
z najważniejszych tradycji tego kraju.
Publiczne łaźnie odgrywały
ważną rolę już w czasach
imperium osmańskiego
i nadal budowane są
według
tradycyjnego
schematu.
Każdy kto
tutaj przychodzi oddaje
się w pewnego rodzaju
''dobrowolną niewolę'',
tutaj odbywa się jedyny w swoim
rodzaju proces oczyszczania ciała
i duszy. Zanim rozpoczniemy ten
swoisty rytuał musimy udać się
do przebieralni gdzie zostawiamy
ubranie, na nogi zakładamy klapki
i owijamy się bawełnianą chustą
o nazwie ''Pesztemal''. Tak ubrani
przechodzimy do głównej sali na środku
której znajduje się marmurowy stół
a pod ścianą umieszczone są marmurowe
zlewy i krany z gorącą wodą.
W pomieszczeniu panuje wysoka
temperatura , wypełnia je gwar
rozmów, zapach mydła i odgłosy
przelewanej wody. Typowy dla tego
kraju brak pośpiechu i ciepłe wilgotne
powietrze powodują że właśnie tutaj
zapomina się o problemach i doczesnych
troskach a organizm może naprawdę
odpocząć i ukoić nerwy.

Światło przebijające się przez okrągłe
szyby w dachu łaźni przedstawia
świetlny teatr na ogrzewanej
świetlnej platformie '' gobek tasi''
która znajduje się w samym środku
sali. Dokładnie na tej kamiennej
platformie należy się położyć aby
rozgrzać całe ciało.
W zlewach po bokach
sali są miseczki do których
nalewa się wody
do polewania ciała
dopóki skóra odpowiednio
nie zmięknie. Wtedy
pracownik
łaźni
''tellak'' za pomocą
specjalnej rękawicy z grubego
jedwabiu
rozpoczyna masować
naszą skórę. Wyćwiczone ręce
pocierają ciało uwalniając je
od obumarłego naskórka. Po tym
zabiegu na specjalne życzenie można
poprosić o masaż w aromatycznym olejku.
Po długiej i rozluźniającej kąpieli
najlepiej przejść do przebieralni
i napić się tradycyjnej tureckiej
herbaty.
Hiszpański autor Jua Goytsolo
opisuje to przeżycie jako niezwykłe
i niesamowite: '' najpierw ciało
zostaje rozłożone, następnie złożone,
namydlone, opłukane, wysuszone
a przede wszystkim uwolnione
od napięcia. Pod koniec tego procesu
ma się wrażenie jakby otrzymało się
nowe ciało''.

Czy wiecie że

Łaźnia Turecka
Peeling, masaż w pianie

CZY ISTNIEJE KONIECZNOŚĆ ZAKRYWANIA
GŁOWY PRZEZ KOBIETĘ PODCZAS WIZYTY W
MECZECIE ?
Tak, do tego należy również okryć ramiona
oraz nogi.
CZY POWINIENEM WYMIENIĆ PIENIĄDZE NA
TURECKĄ WALUTĘ ?
Niekoniecznie chociaż w kantorach i bankach
są bardzo dobre przeliczniki. Po za tym
praktycznie we wszystkich sklepach można
płacić w Euro. Doradzamy jednak wymienić
pewna kwotę na dzienne wydatki.

CZY POWINIENEM UCZESTNICZYĆ W SPOTKANIU INFORMACYJNYM Z REZYDENTEM ?
Oczywiście że tak, tam otrzymają Państwo
wszystkie informacje niezbędne do spokojnego
i bezproblemowego urlopu.
CZY W TURCJI MOŻNA PIĆ WODĘ Z KRANU?
Nie, może być używana do mycia zębów jednak
do picia zalecamy wodę butelkowaną.
CZY NA PLAŻY MOGĘ OPALAĆ SIĘ NAGO?
Nie, Turcja jest krajem islamskim opalanie nago
jest zabronione. Ze względu na to kobiety
powinny również unikać opalania się topless.

CZY OPŁACA SIĘ KUPOWAĆ WYCIECZKI ?
Oczywiście że tak, Turcja oferuje bardzo szeroki
wachlarz rozrywki dla każdego: miłośników
historii, kultury lub też tylko miłego spędzania
czasu. Proszę jednak uważać na to u kogo robią
Państwo rezerwację. Na początku oferty z biur
ulicznych wydają się być atrakcyjniejsze cenowo,
jednak uczestnicząc w nich nie są Państwo objęci
ubezpieczeniem wykupionym w pakiecie. Po
dokładne informacje prosimy o kontakt
z rezydentem.
CZY MOŻNA SIĘ TARGOWAĆ ?
Tak ale tylko na bazarach lub w sklepikach
położonych w pobliżu hotelu. W centrach
handlowych lub w butikach mieszczących się
w centrum ceny są stałe.

Wycieczkę mogą Państwo kupić u swojego rezydenta, który jest do Państwa dyspozycji również w razie dodatkowych pytań jednak nie ponosi odpowiedzialności za sam produkt.
Odpowiedzialność za organizację i przebieg wycieczki ponosi jej organizator: firma DIANA TRAVEL
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Pamukkale
Pamukkale zawdzięcza swój wygląd podziemnym
źródłom wody, bogatym w liczne związki wapnia, które
wypływają na powierzchnię ziemi z okolicznych gór.
Spływająca po górskim zboczu woda ochładza się, dzięki
czemu wytrąca się martwica wapienna, zwana fachowo
trawertynem, który osadza się na glebie. Przez miliony lat
utworzyły się dzięki temu naturalne tarasy wapienne,
a przelewająca się przez nie woda wytworzyła malownicze
kaskady. Szacuje się, że ten proces trwa nieprzerwanie
od 14 tysięcy lat. Obecnie, wysoki na 160 metrów obszar
pokryty osadami ma długość 2700 metrów, a jego
szerokość to 600 metrów. Stojąc u podnóża trawertyn,
przed oczyma rozciągają się majestatyczne widoki –
ogromne białe góry, upstrzone trasami po których
spływają błyszczące w słońcu strumyki wody.
W języku tureckim słowo Pamukkale oznacza Bawełniany

Zamek ( Pamuk = bawełna; Kale = zamek). Porównanie
do bawełny jest tym bardziej naturalne, że w okolicach
znajdują się rozległe plantacje tej rośliny, której krzaczki
pokrywają się w sezonie zbiorów białymi, puszystymi
kłębuszkami. Pamukkale to nie tylko białe tarasy, to
również miejsce interesujące dla miłośników historii
starożytnej. Tuż przy wapiennych tarasach zwanych
trawertynami położone są ruiny starożytnego uzdrowiska
Hierapolis. Miasto zostało założone ok. 190 r. p.n.e. przez
króla Pergamonu Eumenesa II jako ośrodek leczniczy.
Miejscowość bardzo szybko zyskała w świecie starożytnym
miano jednego z lepszych uzdrowiskowych, a liczni
kuracjusze, ciągnący tu ze wschodnich terenów basenu
Morza Śródziemnego, przyjeżdżali tu tysiącami gdyż
ciepła, źródlana woda ściekająca po trawertynach już
wtedy słynęła z właściwości leczniczych.

Pamukkale

Demre - Myra - Kekova

Potrójna przygoda
Demre - Myra - Kekova

Panuje błędne przekonanie, że aby dotrzeć do krainy
Świętego Mikołaja trzeba wybrać się w kosztowną
podróż do Laponii. Niewielu z nas wie że podczas
stosunkowo tanich wakacji w Turcji można również
odnaleźć jego historyczne ślady. Wbrew powszechnej
opinii Święty Mikołaj będący synonimem dobroczyńcy
i cudotwórcy wcale nie jest postacią baśniową. Był
autentyczną postacią a jego życie związane było
nierozłącznie ze starożytną Myrą znajdującą się na obszarze
dzisiejszej Riwiery Tureckiej. Święty Mikołaj urodził się
prawdopodobnie ok. 270 r. w starożytnej Licji w miejscowości
Patara jako jedyne dziecko zamożnego małżeństwa
chrześcijańskiego. Od młodości wyróżniał się
pobożnością i był bardzo wrażliwy na ludzkie nieszczęścia.
Po śmierci rodziców dzielił się chętnie swoim majątkiem
z biednymi. Wybrany biskupem Myry czyli dzisiejszej
Demre, Mikołaj podbił serca wiernych nie tylko
gorliwością pasterską, ale także troską o potrzeby
materialne wiernych. Zmarł, jak mówi tradycja,
6 grudnia między rokiem 345 a 352 r. w wieku prawie 70 lat.
Już przed wiekami do Myry przybywały pielgrzymki
wiernych z całego świata. Przybywający na grób
Świętego Mikołaja byli świadkami wielu cudów i magicznych
zdarzeń. Do dziś zachowała się Bazylika Świętego
Mikołaja w której nadal można podziwiać kolorowe
mozaiki oraz pozostałości malowideł ściennych.
Pozostałości starożytnej Myry znajdują się około 1,5 km
na północ od zabudowań współczesnego miasta Demre.
Na akropolu przetrwał mur obronny i tron skalny z okresu
licyjskiego, zaś u podnóża akropolu – amﬁteatr rzymski,
uważany za największy w Licji. Na odkrywców czeka
również miasteczko Kekova. Po ogromnym trzęsieniu
ziemi ze starożytnego miasta Simena pozostały tylko
ruiny obecnie w większości ukryte pod wodą. Licyjski
sarkofag wyłaniający się z przejrzystego morza, współczesna
przystań rybacka oraz kamienna twierdza tworzą
niepowtarzalną atmosferę. Zapraszamy na odkrycie
Tureckiej Atlantydy i poznania cząstki tego kraju gdzie
czas zatrzymał się wieki temu.

Kościół Świętego Mikołaja, Skalne Grobowce Myry
Zatopione miasto Kekova
Rejs statkiem, bilety wstępu, obiad w cenie

Magia Kamieni

Kamienie i wszystkie przedziwne
oraz przepiękne minerały
od tysiącleci fascynowały
człowieka. Od zarania dziejów
ludzie wierzyli w dobroczynną
moc kamieni szlachetnych
i minerałów. Miały nie tylko
przyciągać szczęście, ale też
chronić przed wszelkim złem.
Nic więc dziwnego, że magowie
za ich pomocą szukali sposobu
wpływania na niszczycielskie siły
natury.
W astrologii i wróżbiarstwie
uważa się, że posiadanie,

Agat

noszenie przy sobie kamieni
szlachetnych w postaci
pierścionków, naszyjników,
kolczyków czy bransoletek
pozwala leczyć różne choroby,
pomaga w miłości, życiowych
problemach, pozwala uzyskać
powodzenie
nie
tylko
w uczuciach, ale także
w interesach. Wybór kamienia
jest jakby uzupełnieniem
i dopełnieniem naszego życia,
a także impulsem do szerokiego
rozwoju duchowego. Delikatne
wibracje minerałów potraﬁą

Agat jest kamieniem równowagi - ﬁzycznej, emocjonalnej
i intelektualnej. Harmonizuje energie yin i yang,
działa uspokajająco, dodaje pewności siebie.
Kamień ulecza gniew i żal, dając w to miejsce
odwagę do zaczynania czegoś od nowa, usuwa
napięcie po przejściach z przeszłości.
Znak zodiaku: Bliźnięta
Litoterapia: dolegliwości skóry i narządów rozrodczych

Kryształ Górski jest kamieniem o najsilniejszym działaniu
oczyszczającym - zarówno ciało, umysł, jak i pomieszczenia.
Przez tę właściwość zwany jest „królem kryształów”, lub
Kryształ „neutralizatorem”. Umożliwia realizację planów zwiększając
naszą zdolność wprowadzania ich w życie.
Górski
Znak zodiaku: Lew
Litoterapia: problemy z krążeniem, dolegliwości jelitowe,
bóle głowy
Lazuryt jako kamień mądrości wnosi jasność w nasze
myśli, symbolizuje idealizm, oﬁarność, uczucia najczystsze i
najbardziej bezinteresowne, które ten kamień leczniczy
Lazuryt wzbudza. Duszą tego klejnotu jest dobroć a emanacje
jego zwalczają wszelkie zło i ponure myśli.
Znak zodiaku: Panna
Litoterapia: infekcje układu oddechowego, depresje,
problemy ze snem

Ametyst

obudzić w nas te cechy
charakteru, które często są ukryte
i jakby niezauważone przez
nas samych. Ale jaki kamień
czy kryształ masz wybrać?
Który jest najodpowiedniejszy
właśnie dla Ciebie? Czym się
kierować? Z pewnością jest
tyle samo odpowiedzi, co książek
i różnych opracowań na ten
temat. Co kraj, to obyczaj ale
na pewno warto kierować się
intuicją. Z pośród tysiąca
wybierz ten jedyny a my
postaramy Ci w tym pomóc.

Ametyst to kamień szlachetny który nazywany jest
„kamieniem harmonii i relaksu”. Przywraca
równowagę osobom podatnym na stres, przynosi
spokój i uwolnienie umysłu od negatywnych
myśli. Pomaga radzić sobie z emocjami, dodaje
cierpliwości, uwalnia od codziennego zmęczenia
i problemów, umożliwia mocny i zdrowy sen nocą.
Znak zodiaku: Strzelec
Litoterapia: stres, migreny

Akwamaryn nazywany jest „kamieniem odwagi”.
Dodaje odwagi ludziom nieśmiałym bądź tym, którzy
mają trudności ze szczerym wyrażaniem emocji, uczuć,
Akwamaryn myśli oraz z asertywnością. Oddziałuje na centrum
komunikacji i relacji międzyludzkich. Energia Akwamarynu
pomaga także w płynnym wyrażaniu myśli i uczuć, co ma
duży wpływ na pozytywne kontakty z otoczeniem
i trwałe relacje z innymi ludźmi.
Znak zodiaku: Waga

Jadeit

Jadeit koncentruje energię i pomaga skierować ją
we właściwym kierunku, do dziś jest uznany jako
kamień wzmacniający organizm, dający siłę,
pogodę ducha, spokojny sen, radość życia, chroni
przed niebezpieczeństwami. Jest symbolem zgody
w miłości.
Znak zodiaku: Rak
Litoterapia: artretyzm, bezpłodność, problemy
z nerkami

Wibracja kamienia uwalnia skostniałe struktury
uczuciowe i oddziałuje na nasze życie oraz emocjonalną
równowagę: Bardziej świadomie odbieramy sny, czerpiąc
z nich wiedze i poznanie. Łagodzi emocje, tonuje
Kamień
Księżycowy nadwrażliwość. Chroni przed złą energią, ostrzega przed
niebezpieczeństwem i fałszywymi przyjaciółmi.
Znak zodiaku: Strzelec
Litoterapia: układ hormonalny, krwioobieg

Oczyszcza oraz otwiera wszystkie czakry, przynosi
równowagę i harmonię, otwiera serce na miłość.
Daje odwagę do podejmowania zmian w życiu,
Malachit podtrzymuje rozwój duchowy. Przyciąga do nas
innych ludzi i z tego powodu przypisuje się go
osobom o ciężkim charakterze.
Znak zodiaku: Skorpion
Litoterapia: problemy z menstruacją, ciąża, małe
dzieci

Swoim delikatnym promieniowaniem wpływa przede
wszystkim na energetyczne ciała człowieka i uwalnia z nich
chorobotwórcze energie, zatory oraz blokady. Łączy
Szmaragd szczególnie z siłami przyrody i pozwala przeżyć jej piękno,
otwiera również świadomość dla działania istot
naturalnych.
Znak zodiaku: Byk
Litoterapia: układ hormonalny, krwioobieg, dolegliwości
sercowe

Opal jest kamieniem, który ułatwia zamknięcie
pewnych etapów życia. Umożliwia obiektywne
spojrzenie na wydarzenia z przeszłości i, jeśli były
przykre, uwolnienie się od nich. Energia Opalu
pomaga zrozumieć zjawisko polegające na tym, że
wszystko na świecie jest z sobą powiązane. To, co
dajemy innym - wraca do nas zwielokrotnione
Znak zodiaku: Wodnik
Litoterapia: problemy z sercem, problemy ze

Turmalin należy do bardzo cenionych kamieni
szlachetnych, odpowiada za przyjaźń, bogactwo i miłość.
Zaliczany jest do kamieni słonecznych w związku z tym
Turmalin przyciąga przyjaźnie i inspiracje i ułatwia porozumienie.
Chroni przed negatywną energią i uczy cierpliwości.
Chroni przed zazdrością, egoizmem i nieufnością.
Znak zodiaku: Baran
Litoterapia: ciśnienie krwi, gardło, układ oddechowy

Opal

Turkus

Swoją ogromną siłą i mocą potraﬁ pochłaniać
zgromadzoną negatywną energię. Ochroni przed
czyhającymi nieszczęściami, strzeże przed
wypadkami i kraksami drogowymi. Może także
wspaniale służyć rodzinnemu ciepłu, szczęściu i
obﬁtości, nadaje trwałości wielu związkom.
Znak zodiaku: Ryby
Litoterapia: gardło, drogi oddechowe, choroby
oczu

Wycieczkę mogą Państwo kupić u swojego rezydenta, który jest do Państwa dyspozycji również w razie dodatkowych pytań jednak nie ponosi odpowiedzialności za sam produkt.
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Czarna jak noc, gorąca jak piekło i słodka jak miłość.....

Turecka Kuchnia
Dla wielu podróżników poznawanie smaku
nowych potraw stanowi kwintesencję zwiedzania
i jest jednocześnie sposobem poznawania lokalnej
kultury. Będąc w Turcji trudno jest nie zakochać
się w tutejszym jedzeniu. Kuchnia tego regionu
jest wystarczająco egzotyczna by nas czymś
zaskoczyć, a jedocześnie na tyle zróżnicowana że
każdy smakosz znajdzie tu coś dla siebie. Historycznie
kuchnia turecka jest efektem burzliwej historii Azji
mniejszej, odnajdziemy w niej ślady kuchni chińskiej,
środkowoazjatyckiej, greckiej czy nawet francuskiej.
Ze względu na dużą ekspansywność narodu tureckiego
w przeszłości niektóre typowe dla tego regionu
potrawy napotkać możemy w wielu krajach
bliskiego wschodu oraz na Bałkanach. Kuchnia
Turecka swoje bogactwo zawdzięcza potrawom
pochodzącym z różnych regionów imperium
osmańskiego. Ponieważ posiłki mogą być dowolnie
mieszane daje to możliwość tworzenia
niezliczonej ilości dań i pozwala na ciągłe
improwizowanie. Kuchnia tego regionu jest
otwarta na eksperymenty ale jednocześnie
zachowuje swoją podstawową strukturę. To część
codziennego życia, która poprzez swoje symbole,
sposób przygotowywania dań niesie ze sobą coś
nieuchwytnego i duchowego. Oliwka z oliwek,
bogactwo warzyw i przypraw, różnorodność mięs
tworzą
niespotykaną
kombinację
która
spowodowała, że kuchnia turecka uznawana jest
za jedną z najlepszych na świecie.

Wiele potraw z tego kraju rozpowszechniło się już
na całym świecie, czego doskonałym przykładem
jest słynny kebab. Niemniej jednak tutejsza
kuchnia kryje w sobie wiele potraw lokalnych
o bardzo specyﬁcznych nazwach: Kadin Budu
Kofte ( kobiece uda)- popularny rodzaj tureckich
kotletów mielonych , Vezyr Parmagi ( palec wezyra)rodzaj deseru, Hanim Gobegi ( kobiecy pępek)obwarzanki smażone na tłuszczu polane syropem,
Imam Bayildi ( omdlały imam) - bakłażan zapiekany
z pomidorami, cebulą i czosnkiem. Z każdą z tych
potraw związana jest jakaś anegdota: w czasie
zimnej wojny żył sobie bardzo skąpy imam,
w spiżarni zapasów miał aż po suﬁt jednak
ze względu na swój charakter każdego dnia jadał
tylko zupę z suchym chlebem. Nie podobało się
to jego żonie która próbowała go przekonać
do normalnego jedzenia, jednak imam był
nieugięty. Pewnego dnia kiedy nie było go w domu
żona rozdała wszystkie zapasy sąsiadom a z ostatnich
składników ( pomidorów, cebuli i bakłażana)
ugotowała obiad. Kiedy Imam po powrocie
do domu zobaczył co zrobiła jego żona - zemdlał...
Chcecie się dowiedzieć jak powstały inne nazwy ?
Następną anegdotę opowiemy przy innej okazji,
może kiedy będziecie kosztowali tureckie przystawki
i pili turecką wódkę Raki.

Turlu Guvec
50 dag jagnię ciny bez kości,
2 średniej wielkości cebule,
3 średniej wielkości ziemniaki,
3 średniej wielkości pomidory,
4 średniej wielkości zielonej
papryki,
2 szklanki zielonej fasoli,
1 mały bakłażan,
1 średniej wielkości kabaczek,
10 ząbków czosnku,
0,5 - 0,75 litra wody
Przyprawy
1. Pokroić mięso na 4 cm kawałki. Posiekać cebule, obrane ziemniaki, 2 pomidory
na ćwiartki zostawiając jedną.
2. Warzywa pokroić na plastry o grubości 2 ½ cm , wyłożyć kawałki mięsa na dnie
naczynia żaroodpornego. Wymieszać warzywa, ułożyć je na mięsie, ułożyć ząbki
czosnku na warzywach.
3. Udekorować plastrami pomidora i liśćmi pietruszki. Doprawić solą i pieprzem.
Przykryć folią aluminiową lub papierem woskowanym.
4. Piec w temperaturze 200 stopni przez 60 min.

Każdy, kto naprawdę lubi kawę, doskonale wie,
że kawa parzona na styl turecki ma swój charakter,
zapewniając pełnię smaku i aromatu. W tutejszej
kulturze ''mała czarna'' zajmuje poczesne miejsce i ma
moc symboliczną. Jest nieodłącznym elementem
spotkań towarzyskich, rodzinnych i oﬁcjalnych. Mówi
się o niej, że jest „czarna jak noc, gorąca jak piekło
i słodka jak miłość” – i chyba trudno się z tym nie
zgodzić…
Ze sposobem parzenia kawy wiąże się wielowiekowa
tradycja, a także skomplikowane rytuały, obowiązujące
w kręgu kulturowym, z którego się wywodzi. Nie
znaczy to jednak, że zrobienie kawy po turecku musi
być trudne. Tradycyjnie powinno się ją gotować
w mosiężnym lub miedzianym tygielku z długą rączką
o nazwie cezve. Wsypujemy do tygielka kawę, kopiastą
łyżeczkę na ﬁliżankę, zalewamy zimną wodą, odmierzoną
małą turecką ﬁliżanką (stosunek wody do kawy to
1 ﬁliżanka:1 łyżeczka) i dosypujemy cukru, w zależności
od upodobań (tradycyjnie to łyżeczka na porcję).
Stawiamy tygielek na wolnym ogniu i obserwujmy.
Kiedy tylko zaczyna tworzyć się pianka i jest tuż przy
brzegu, zdejmujemy naczynie z ognia. Powtarzamy
jeszcze dwa razy, bacznie obserwując szybko podnoszącą
się piankę.
Brązowy napój powoli przelewamy
do ﬁliżanek. Jeszcze tylko chwila, żeby fusy osiadły
na dnie. Kawa po turecku gotowa. Kawa podawana jest
zwykle w małej ﬁliżance wraz ze szklanką wody –
z pewnością docenimy jej obecność przy spożywaniu
tak aromatycznego napoju.
Do tak zaparzonej kawy można podać: bakalie
(orzechy, suszone owoce), słodkie pianki, żelowe
cukierki, lody, ciasto typu baklava bądź francuskie,
a także faworki i wszelkie ciastka miodowe lub kajmakowe.
Smacznego!

Turecka herbata

Herbata to bez wątpienia narodowy napój Turków. Çay, czyli po turecku
herbatę, pije się tutaj wszędzie i zawsze; w restauracjach, kawiarniach,
na ulicach, na bazarze, w urzędach, nawet w czterdziestostopniowym upale.
Turcja jest drugim krajem na świecie pod względem ilości pitej herbaty.
Napar przygotowuje się w specjalnych dwuczęściowych imbryczkach
(po turecku çaydanlık) lub w samowarach. Imbryczki mają różne rozmiary,
kształty i kolory, od dużych, choć zazwyczaj skromnych domowych czajniczków
po trochę mniejsze, ale za to zdobione çaydanlıki na specjalne okazje. Górna
część czajniczka, przeznaczona do zaparzenia esencji, jest zawsze mniejsza
od dolnej, w której gotuje się wodę. Dzięki takiemu podziałowi, każdy może nalać sobie własnej, osobistej i
wyjątkowej herbaty o różnej mocy: od słabej (açık) do ciemnej i mocnej (koyu). Do górnej części imbryka
wsypujemy herbatę, do dolnej części wlewamy wodę i gotujemy.
Po zagotowaniu, wlewamy wodę do górnej części imbryka i umieszczamy na dolnej części czajnika, który
wcześniej ponownie uzupełniamy wodą i ponownie podgrzewamy. Herbatę zaparzamy przez około 10-15
minut. Po tym czasie wlewamy ją do szklaneczek – około 1/3 objętości. Resztę uzupełniamy gorącą wodą.

Napijmy się

Bezpieczne wakacje

Drodzy Rodzice, dla każdego dziecka nie ma większej frajdy niż wakacje z rodzicami. Wypoczywając
z pociechami w ciepłych krajach trzeba jednak pamiętać o kilku sprawach.
1. Na godzinę przed wyjściem na plażę całe ciało należy posmarować kremem z wysokim
ﬁltrem ( nie zapominając o stopach i uszach)
2. W czasie upałów unikajcie przebywania z dzieckiem na słońcu między godziną 11 a 15, kiedy
promieniowanie słoneczne jest najintensywniejsze. Ponadto regularne nawilżajcie skórę
dziecka, by ochronić ją przed wysuszeniem.
3. Pamiętajcie, że woda, zwłaszcza w morzu może być bardzo niebezpieczna, fala może
przewrócić dziecko.
4. Aby nie dopuścić do odwodnienia pilnujcie aby dzieci spożywały dużo płynów.
5. Unikajcie biegania wokół basenu gdzie bardzo łatwo o ''poślizg''
6.Uważąjcie aby dzieci nie ''majstrowały'' przy ﬁltrach w basenie.
7.Przy uprawianiu sportów wodnych nie zapominajcie o kamizelce dla dziecka.

Rakı – anyżowa turecka wódka to coś więcej, niż
wyskokowy napój. Z początku nęci łagodnym
aromatem, ale kiedy zbliżysz szklankę do ust,
pokazuje swoją drapieżność. Rakı to lwie mleko
i należy obchodzić się z nią tak, jak z dzikim kotem.
Jeśli ją głaszczesz, pieścisz w ustach, karmisz –
spędzisz sentymentalny, długi wieczór w objęciach
anyżu. Rakı sięgnie do Twojej pamięci, uderząjąc
w najbardziej melancholijne struny. Ale może też
pokazać pazury, a w końcu – powalić na ziemię. Jako
narodowy napój w Turcji, produkowana jest
najczęściej ze świeżych winogron, rzadziej rodzynek

czy ﬁg, z dodatkiem anyżu. To mocna, dwukrotnie
destylowana wódka (ma 40-50%). Tradycyjnie pije
się je z wodą, wtedy jednak alkohol mętnieje i staje
się biały. Z tego właśnie powodu potocznie nazywany
jest mlekiem lwa – napój dla odważnych mężczyzn.
Takie mleko, że i lwa mogłoby powalić lub też to daje
siłę i odwagę lwa.
Kultura picia w tym kraju obejmuje obowiązkowy
posiłek lub chociaż przystawki o nazwie meze.
Przystawka do raki może składać się z: białego sera,
plastrów dojrzałego melona, ostrej papryczki,
sałatki z bakłażanem, kalmarów, jogurtu z ogórkiem
i czosnkiem. Nieodzownym ''partnerem'' do tego
trunku są oczywiście ryby. Istotnym elementem jest
również dobre towarzystwo. Jeśli do tego dodamy
jeszcze klimat starej lokanty, muzykę na żywo i piękne
kobiety – to jesteśmy w tureckim niebie. Przy
kolejnej szklance rakı można już tylko przymknąć
oczy i dać się kołysać orientalnym dźwiękom,
przepełnionym tęsknotą melodii
i głosach śpiewających.

Wycieczkę mogą Państwo kupić u swojego rezydenta, który jest do Państwa dyspozycji również w razie dodatkowych pytań jednak nie ponosi odpowiedzialności za sam produkt.
Odpowiedzialność za organizację i przebieg wycieczki ponosi jej organizator: firma DIANA TRAVEL
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Rajd Amarokami po najpiękniejszych
zakątkach gór Taurus.
Wyrusz na spotkanie z dziewiczą naturą
i podziwiaj panoramę
okolicy z wysokości tysięcy metrów!
Luksusowe auta- gwarancja komfortu,
dobrej zabawy i bezpieczeństwa.
Antyczny teatr w Selge.
Obiad w cenie.

Amarok Expedition
Wyprawa samochodami terenowymi Amarok Volkswagen w góry Taurus na poznanie wspaniałej
przyrody. Zwiedzanie Amﬁteatru Selge połączone ze zwiedzaniem tureckiej wsi. Możliwość
prowadzenia pojazdu, obiad w cenie, minimalny wiek uczestników - 7 lat. Orły, palmy, kameleony
.... nie ma to jak All Inclusive, wszystko jest w cenie, nareszcie mój upragniony urlop. Przelot,
zameldowanie w hotelu i co dalej? Wytęsknione wakacje się rozpoczęły, walizki rozpakowane
a hotel pobieżnie skontrolowany. Wszystko jest w porządku tylko w dalszym ciągu oczekuję
na efekt zrelaksowania. Problem w tym że po całym roku pracy nie do końca pamiętam jak ono
wygląda? Niektórym z nas wystarcza odpoczynek na leżaku przy hotelowym basenie lub na plaży,
tam mogą się zrelaksować i sącząc drinki zapominają o całym bagażu problemów i zmartwień jaki
nawarstwił się przez ostatnie miesiące. Ja osobiście potrzebuje czegoś więcej. Jak to mówią
podróże otwierają nowe perspektywy. Kiedy już wybieram się na urlop do obcego kraju pragnę
poznać jego kulturę, posłuchać legend i opowieści, spróbować egzotycznych potraw ale przede
wszystkim poznać przyrodę danego regionu. Pod tym względem Antalya i jej okolice są po prostu
niesamowite. Piękne, bezkresne morze, majestatyczne góry Taurus a i to wszystko skąpane
w soczystej zieleni. Tego dokładnie potrzebuję . Jedna z wycieczek, którą zaprezentował rezydent
wydawała się spełniać wszystkie moje kryteria dobrego i aktywnego wypoczynku. Jutro razem
z kilkoma innymi osobami zostanę odebrana z hotelu na miejsce zbiórki, znajdujące się gdzieś
w górach. Zrywam się z samego rana cała podekscytowana, kiedy dojeżdżamy do celu widzę

czekające na nas samochody terenowe. Najpierw przewodnik wykłada nam wszystkie zasady
uczestnictwa, przestrzeganie reguł jest istotne ze względu na nasze bezpieczeństwo. Parę osób
w tym ja decydujemy się na samodzielne prowadzenie Amaroków, całe szczęście że rezydent przypomniał o zabraniu prawa jazdy. W każdej z terenówek do pięciu osób, po drodze mamy zmieniać się za
kierownicą tak aby każdy miał okazję poczuć tę odrobinę adrenaliny. Nie znam się na mechanice ale
samochody wyglądają na całkiem nowe. Konwój kilku terenówek rusza z Parku Narodowego Koprulu,
kiedy siadam za kierownicą czuję się jak prawdziwa królowa bezdroży. Mamy do przejechania wiele
kilometrów a to daje możliwość nawiązania znajomości ze współpasażerami. Wszyscy oprócz mnie w
zachwycie oglądają i komentują okolicę, ja niestety muszę koncentrować się na drodze. W którymś
momencie asfalt się skończył i dalej jedziemy już krętymi górskimi drogami które wiją się jak serpentyna. Z każdym przejechanym metrem widoki stają się jeszcze piękniejsze, nawet ja z nosem nad
kierownica jestem w stanie je dostrzec. Bycze Góry, bo tak nazywa się pasmo Taurus w polskim
tłumaczeniu, to istny raj na ziemi. Po krótkiej przerwie na tarasie widokowym gdzie w każdym z nas
obudził się talent fotografa, jedziemy dalej ale nie zbyt długo, przyszedł czas na krótki spacer.
Przewodnik opowiadając nam o tutejszej faunie i ﬂorze zabiera nas do najgłębszego wąwozu w regionie który swą nazwę przyjął od zamieszkujących te okolicę orłów. Brakuje mi słów aby opisać piękno
tego miejsca.... Oczarowani i zdumieni stoimy na krawędzi oszałamiającego kanionu. Tutaj chyba
mieściła się kiedyś siedziba bogów. Czy widzieliście kiedyś kameleony lub orły w ich naturalnym
środowisku? Ja do tej pory też nie.... Upojeni krajobrazem prawie zapominamy o robieni zdjęć. Rodzi
się we mnie chęć aby tam pozostać, nie jestem jednak sama ... a wyprawa nie dobiegła jeszcze końca.
Takie przeżycia wzbudzają apetyt przyszła więc pora aby zaspokoić bardziej przyziemne potrzeby. W
przytulnej restauracji ulokowanej nad brzegiem rzeki dostajemy przepyszny obiad , przy posiłku
wszyscy z przejęciem komentujemy nasze wrażenia. Teraz jedziemy już dalej, tym razem na górską
wieś położoną około tysiąca metrów nad poziomem morza. Z przyjemnością oddaję kierownicę komuś
innemu, teraz to już naprawdę chcę tylko podziwiać. W czasach antycznych było tutaj miasto z prawie
dwutysiącami mieszkańców. Obecnie między resztkami murów obronnych, na zboczu góry widzimy
usianych parę domów z drewna i kamienia. Ich mieszkańcy kompletnie zajęci swoim życiem prawie nie
zwracają na nas uwagi. Nagle czuję się jakby czas zatrzymał się w miejscu, tylko antena satelitarna na
jednym z dachów psuje całą atmosferę. Do hotelu wracamy już w ciszy. Każdy z nas po swojemu
ponownie przeżywa cały dzień. Zmęczenie ﬁzyczne a może otaczająca mnie przyroda spowodowały że
czuję się naprawdę wyciszona. Teraz już naprawdę wiem że mój urlop się zaczął.

Rejs Statkiem
VIP PREMIUM
P R EVIP
MIU M

Wyłączność dla każdego!
Wyśmienite jedzenie...
Wyborne trunki....

* Rejs statkiem z ograniczona liczbą uczestników
* Powitanie szampanem
*Przerwa na kąpiel
* Przerwa na zdięcia przy Światyni Apollona
* Posiłek jak w restauracji a-la-kart
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Nadzwyczajny dzień
na nadzwyczajnym statku
Słońce i krystalicznie czysta turkusowa woda, wiatr we włosach,
przepiękne widoki, czarujące zatoczki i odrobina luksusu – wspaniały
jacht i dobre drinki to najlepsza recepta na niezapomniany dzień na
riwierze tureckiej.

W krótkim czasie realizujemy
zamówienie na:
-okulary progresywne
-okulary dwuogniskowe
-okulary jednoogniskowe
-okulary pryzmatyczne
-okulary korekcyjne
-korekcyjne okulary przeciwsłoneczne
Gwarantujemy niskie ceny oraz
wysoką jakość naszych wyrobów

Bezpłatny dojazd
Aby ustalić termin prosimy o kontakt z rezydentem
Side - Manavgat, Alanya, Antalya oraz Kemer

Wszystko
o szkle

Szkło znane jest ludzkości od niepamiętnych czasów. Archeolodzy ustalili, że zaczęto je produkować najpierw w Mezopotamii a najstarsze śladu użytkowania pochodzą sprzed 3,5 tysiąca
lat. Nie ulega wątpliwości że szkło wynaleziono przypadkowo,
prawdopodobnie podczas wytapiania brązu lub przy okazji
glazurowania naczyń ceramicznych. Faktem jest, że w czasach
historycznych na długo przed naszą erą, Asyryjczycy i Egipcjanie
opanowali już umiejętność wytwarzania szkła. Wynalezione
przez nich sposoby przetrwały do czasów nowożytnych. Tajniki
tego rzemiosło przekazywane były niegdyś z pokolenia na
pokolenie stanowiąc jakoby rodzinną tradycję. Najstarszy
instruktaż produkcji szkła pochodzący z VI wieku p.n.e. znaleziono w miejscowości Bodrum w postaci zapisu na glinianej
tabliczce. Pierwszy wpis szklarza do rejestru rzemieślników jako
'' phiolaris'' datowany jest na XI wiek. We wraku statku który zatonął w 1025 roku na południowym wybrzeżu Turcji odnaleziono 3 tony czystego szkła. Wyroby z tego surowca odnalezione w Anatolii są cennym źródłem informacji na temat rozwoju cywilizacji w tym regionie.

Rzemiosło obróbki szkła kolorowego przybyło w te okolice wraz z Turkami Seldżuckimi.
Po włączeniu Istambułu do Imperium Osmańskiego, miasto zyskało przydomek stolicy
przemysłu szklarskiego.
Tutaj rozwinęły się techniki o nazwach: Cesmi, Bulbul czy
Beykoz. Wystawiane w muzeach lampy naftowe, wazy
tulipanowe, misy, ozdobne ﬂakony, ﬁliżanki, karafki oraz
szklanki cieszą się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających.
We współczesnych czasach produkcja szkła nadal jest istotną
częścią gospodarki tego kraju. Największa fabryka znajduje się
w okolicach Izmiru we wsi o nazwie Gorece. Tutaj produkowane są
na przykład amulety chroniące przed złym urokiem tak silnie utożsamiane z Turcją tak zwane
''oko proroka'' . Fabryka Sisecam znajdująca się w środkowej Anatolii produkuje 350.00 ton
wyrobów szklanych rocznie. Wiele marek z branży optycznej takich jak: Essior, Zeiss, Rodenstok
swoje linie produkcyjne przeniosły właśnie do Turcji.
Podczas pobytu w Turcji warto zapytać o wyroby optyczne takie jak okulary słoneczne czy
oprawki do szkieł korekcyjnych.
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Oferujemy wam nasze 37 letnie doświadczenie

Ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten!

Witamy Państwa serdecznie w imieniu Firmy Diana Travel oraz jej
współpracowników. Od 37 lat egzystujemy na Tureckim rynku
turystycznym, jesteśmy tutaj aby naszym doświadczeniem wspierać
Państwa na każdym kroku. W zeszłym roku 1,2 milionów gości skorzystało
z naszych usług i szacuje się , że w tym sezonie ta liczba wzrośnie
do 1,7 milionów urlopowiczów za których zaufanie jesteśmy niezmiernie
wdzięczni. Rozpoczynając od Państwa przylotu aż po organizację
wycieczek oferujemy swoją pomoc podczas tak cennego dla was
urlopu. Nasi przedstawiciele spotykają się z Państwem w hotelu
na spotkaniu informacyjnym zapewniając wam najlepszy początek
wypoczynku. Na spotkaniach informacyjnych rezydenci z chęcią służą
radą i odpowiedzą na wszystkie pytania. Polskojęzyczne centrum
obsługi klienta jest dostępne czynne w godzinach od 09:00 – 18:00.
Będąc z nami na urlopie oddają się Państwo w profesjonalne ręce.
Nie bez znaczenia jest również slogan naszej ﬁrmy: '' I prefer Diana''
Jesteśmy tutaj dla Was

Zeynep Yaman
Head of Customer Service

Opieka lekarska

Turecki

Evet
Hayır
Günaydın
Merhaba
İyi Akşamlar
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Dobry Wieczór
Do Widzenia
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Dziękuję
Jak się masz?
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Sieć szpitali wzbudzająca
zaufanie
Prywatny
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Turecki

Mała pomoc
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Urlop to najpiękniejszy czas w roku. Czasami niestety również na wczasach mogą
przytraﬁć się problemy ze zdrowiem. Począwszy od bólu zęba, dolegliwości żołądkowych
aż do poważniejszych przypadków. Wykształcenie medyczne w Turcji jest na poziomie
europejskim dlatego mogą Państwo zaufać tutejszym lekarzom. Oczywiście prywatne
kliniki oraz przychodnie oferują opiekę na wyższym standardzie niż szpitale miejskie.
Aby skorzystać z pomocy lekarskiej należy zadzwonić na numer polskiej centrali
alarmowej który macie Państwo w dokumentach, operator z ubezpieczenia pokieruje
Państwa do placówki medycznej na terenie Turcji, z którą ma podpisaną umowę.
W przypadku leczenia ambulatoryjnego uiszcza się minimalna kwotę operacyjną.
Jeżeli jednak stan zdrowia narzuca pobyt w szpitalu wtedy ubezpieczanie uzgadnia już
wszystko z placówką medyczną. W przypadku problemów ze zdrowiem mogą Państwo
zawsze liczyć na pomoc naszych rezydentów.
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Chrońmy Przyrodę
Kochani wczasowicze,
W ostatnich latach w Turcji dużą wagę przywiązuje się do ochrony środowiska. Na terenie całego
kraju prowadzi się intensywne działania w celu rozszerzenia świadomości ekologicznej. Stowarzyszenia
Ochrony Środowiska propagują walkę z erozją gleby oraz apelują o ponowne sadzenie lasów. Pomimo
trwającego nadal bumu turystycznego w niektórych regionach wypoczynkowych zakazano budowy
nowych hoteli. Jako goście również możecie wnieść swój wkład w szerzenie ekologii.
1. Nie pozwólcie Państwo, aby woda była odkręcana, kiedy golicie się, myjecie zęby lub wykonujecie
podobne czynności przy umywalce. Turcja dysponuje dużymi zasobami wody jednak infrastruktura
do jej dostarczania i uzdatniania nie jest wystarczająco rozbudowana.
2. Klimatyzacja oraz system oświetlenia zużywają dużo energii elektrycznej, wychodząc z pokoju wyłączajmy
sprzęty pobierające prąd.
3.Każdego dnia zużywamy tony ręczników oraz pościeli, wasza decyzja odgrywa ogromną rolę w
kwestii ochrony środowiska. Ręczniki leżące na podłodze oznaczają ''proszę o wymianę'', natomiast
powieszone na wieszaku ''użyję ponownie''.
4.Odpady - już samo to słowo przeszkadza w wyobrażeniu sobie czystego, ekologicznego środowiska. Obecnie największym problemem globalnym jest sortowanie śmieci. Robiąc zakupy unikajmy
używania plastikowych toreb czyli mówiąc potocznie ''reklamówek''.
5.W wielu sklepach pamiątkowych sprzedawane są gąbki, muszle, korale lub wypchane zwierzęta.
Popyt napędza podaż, może warto się wstrzymać przed kupnem takiego souveniru.
Dziękujemy za zainteresowanie i życzymy udanego urlopu.
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