
 

 
PROGRAM 

 
Pielgrzymki do Turcji śladami Św. Pawła 03 -17.08.2011 

 
(9 dni zwiedzania i 5 dni wypoczynku 5*ALL) 

Codziennie Msza Św. 
DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Antalyi. Przejazd przepiękną trasą widokowa 
wzdłuż Riwiery Tureckiej, obiadokolacja. Nocleg w Silifke lub Mersin. 
 
DZIEŃ 2                                                                                                              
Śniadanie, po którym przejazd do Tarsu – miejsca urodzin Św. Pawła. Zwiedzamy: studnie 
Św. Pawła, fragment murów osiedla żydowskiego – miejsca urodzenia Pawła, kościół – 
muzeum, fragment drogi antycznej. Przejazd do Saratli – zwiedzamy miasto podziemne. 
Obiadokolacja i nocleg w okolicy Ugrup. 
 
DZIEŃ 3                                                                                                             
Po śniadaniu zwiedzamy Kapadocję: czarodziejskie kominy skalne, kościółki chrześcijańskie 
ze świetnie zachowanymi freskami. Zwiedzanie kościółka św. Szymona w Pasa Bagi. Czas 
wolny. Powrót na obiadokolacje i nocleg.  
 
DZIEŃ 4                                                                                                              
Po śniadaniu wyjazd do Doliny Goreme - zwiedzanie Muzeum: Trzy Piękności. Spacer przez 
Dolinę Wyobraźni. Twierdza Uchisar. Kolacja w Kapadocji. Turecka noc(All inc)” (25 EUR/os)., 
nocleg. 
 
DZIEŃ 5  
Dla chętnych rano fakultatywny lot balonem nad Kapadocją (06:30 do 09:00 150 euro/os). 
Śniadanie, wyjazd do kościółka Św. Marii (pierwszy kościół w Kapadocji). Zelve, po którym 
udadzą się Państwo na pokaz wyrobów ceramicznych. Po pokazie przerwa na lunch, 
następnie wizyta w fabryce biżuterii i kamieni szlachetnych oraz przejazd do Pasa Baglar 
(Ogrody skalne). Wyjazd do Ankara, kolacja i nocleg. 
 
DZIEŃ 6 
Śniadanie, przejazd do Istambułu. Zwiedzanie miasta: Kościół Mądrości Bożej – Hagia Sofia, 
Pałac Sułtański Topkapi, Błękitny Meczet, Hipodrom. Czas wolny. Czas na kolację. 
Zakwaterowanie, nocleg. 
 
DZIEŃ 7 
Zwiedzanie Hipodrom i okolic, czas wolny na zwiedzanie krytego bazaru. Dla chętnych rejs 
statkiem przez Cieśninę Bosfor - dodatkowo płatne (20 €).  
 
DZIEŃ 8 
Śniadanie, przejazd do Efezu – zwiedzanie jednego z najlepiej zachowanych miast 
antycznych. W 53 r n.e przybył tu św. Paweł i wkrótce założył tam gminę chrześcijańską. 
Zwiedzamy m.in. miejski mur obronny, gimnazjon Vediusa, drogę Arkadyjska (portowa), teatr 
dla 24 tys. widzów, gmach biblioteki Celsusa, świątynie Hadriana. Wizyta w Domku, w którym 
zgodnie z tradycja Matka Jezusa Maria wraz ze świętym Janem mieszkała w latach 37–48 n.e. 
Nawiedzenie ruin Bazyliki oraz modlitwa przy grobie św. Jana. Obiadokolacja i nocleg w 
okolicach Efezu. 
 
DZIEŃ 9 
Po śniadaniu wizyta w Domku, w którym zgodnie z tradycja Matka Jezusa Maria wraz ze 
świętym Janem mieszkała w latach 37–48 n.e. 3 - godzinna podróż do tarasów wapiennych w 
Pamukkale. Przerwa na posiłek. Dla chętnych – fakultatywnie - kąpiel w basenie Kleopatry z 
wodą termalną (ok. 12 €). Zwiedzanie starożytnego uzdrowiska Hierapolis z największą 
nekropolią w Anatolii. Czas wolny. Przejazd do Laodycei – zwiedzamy starożytne kolosy, 
pozostałości stadionu z czasów Wespazjana oraz ruiny dwóch teatrów z czasów Hadriana. 
Powrót na obiadokolację i nocleg. 
 
DZIEŃ 10-15 
Po śniadaniu wyjazd do Antalya (podróż potrwa ok. 3 godzin). Przejazd do Perge. 
Wypoczynek na Riwierze Tureckiej w hotelu 5* ALL. 


