КУШАДАСИ – ПАМУККАЛЕ – ЕФЕС – ИЗМИР – АЈВАЛИК
19-24.10.2018
1 ДЕН (19.10.18 – петок): БИТОЛА / СКОПЈЕ - ЧАНАККАЛЕ
Ппадаое пд Битпла вп 16:30 ш. пд пред Сппртска сала Младпст (трансфери пд Скппје,
Велес, Прилеп) пппатни пдмпри, царински фпрмалнпсти. Нпќнп впзеое (се патува преку
Грција).
2 ДЕН (20.10.18 – сабота): ЧАНАККАЛЕ - КУШАДАСИ
Пристигнуваое вп Шанаккале вп предпладневните шаспви. Ппсета на центарпт на градпт
каде се напда статуата Трпјански кпо пд истпименипт филм (ппклпн на градпт пд актерпт
Бед Пит). Ппадаое за Кущадаси. Пп пристигнуваоетп сместуваое вп хптел. Одмпр. Ппсета
на старата шарщија, центарпт на Кущадаси. Вешера. Нпќеваое.
3 ДЕН (21.10.18 – недела): КУШАДАСИ-ПАМУККАЛЕ-КУШАДАСИ
Ппјадпк. Заминуваое за Памуккале (188 км), планина-единствена пд вакпв вид вп светпт.
Пп пристигнуваоетп вп Памуккале ппсета на антишкипт град Хиерапплис, кпј е защтитен
пд УНЕСКО какп светскп културнп наследствп. Оснпван вп втприпт век п.н.е. какп термалнп
лекувалищте, и е именуван пп бпжицата Хера. Се развива вп центар за лекуваое сп
термални впди. Ппсета и уживаое на памук тврдината - фенпмен на прирпдата сп
травертин седиментација, варпвник и калциум, какп и термална впда на температура пд
37 °C. Рушек. Пп ппсетата враќаое вп Кущадаси дпцна пппладне. Пппатнп ппсета на
фабрика за текстил и фабрика за израбптка на предмети пд жад. Вешера. Нпќеваое.
Слпбпдна вешер – факултативнп ппсета на дискптека.
4 ДЕН (22.10.18 – понеделник): KУШАДАСИ – ЕФЕС - КУЌАТА НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА –
ИЗМИР - САРИМСАКЛИ
Ппјадпк. Заминуваое и ппсета на куќата на Пресвета Бпгпрпдица (каде гп ппминала
пстатпкпт пд живптпт пп распнуваоетп на Исус Христпс) пп ппсетата заминуваое за Селчук
и ппсета на грандипзнипт лпкалитет Ефес. Пп ппсетата ппадаое кпн Измир. Панпрамски
разглед на градпт пд автпбус. Слпбпднп време за прпщетка низ центарпт (плпщтадпт
Кпнак) вп Измир. Ппадаое кпн Саримсакли и сместуваое вп хптел. Вешера. Нпќеваое.
5 ДЕН (23.10.18 –вторник): AЈВАЛИК -МАКЕДОНИЈА
Ппјадпк. Пп ппјадпкпт ппадаое кпн Ајвалик сп пппатна ппсета на легендарнипт видикпвец
“Давплска Гпзба” , слпбпднп време за фптпграфираое и кафе пауза. Ппадаое кпн Ајвалик и
прпщетка низ центарпт на местптп. Прпдплжуваое за Македпнија, пппатни пдмпри, нпќнп
впзеое, царински фпрмалнпсти.

6 ДЕН (24.10.18 – среда): МАКЕДОНИЈА
Пристигнуваое вп Македпнија вп утринските шаспви. Крај на прпграмата.

Цена на аранжманот за уплата до 05.10.2018: 145 евра / 8.990 денари
Цена на аранжманот: 155 евра / 9.610 денари
ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ ВКЛУЧУВА:
 Превпз сп туристишки автпбус на наведената релација,
 2 пплупансипни вп хптел Surtel 3* Кущадаси (или слишен),
 1 пплупансипн вп хптел Grand Milano Hotel 4* вп Саримсакли (или слишен),
 Ппсета на Шанаккале,
 Панпрамски разглед на Измир пд автпбус,
 Разглед на Ајвалик,
 Ппсета на видикпвецпт “Давплска Гпзба”,
 Придружник на групата,
 Организација на аранжманпт.
ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ ВКЛУЧУВА:
 Патнишкп псигуруваое (пкплу 250 денари),
 Трансфер пд Охрид, Струга, Кишевп - 5€
 Лишни трпщпци,
 Ефес и Куќата на Пресвета Бпгпрпдица - сп влезница и лпкален прпфесипнален
впдиш (минимум 25 патници) - 35€,
 Памуккале - сп платена влезница и лпкален прпфесипнален впдиш + рушек
(минимум 25 патници ) - 40€,
 Групна цена за Ефес, Куќата на Пресвета Бпгпрпдица и Памуккале: 70€
 Дискптека (влезница),
 Наципнален рестпран - стпмашен танц.
НАПОМЕНА!
За изведуваое на аранжманпт пптребни се минимум 35 патници, дпкплку тпј брпј не се испплни,
агенцијата гп задржува правптп на измена на цената или истипт да гп стпрнира и да ги извести
патниците 5 дена пред датата на ппадаое.
Цената е за сместуваое вп двпкреветна спба за 1 лице.

Дпплата за сместуваое вп еднпкреветна спба 45€.
Патниците кпи не сакаат да ги ппсетат Ефес и Куќата на Пресвета Бпгпрпдица ќе ја шекаат групата
пред влезпт на лпкалитетите.
Со оваа програма важат Општите услови на Т.А. Турист.

ЧАНАККАЛЕ
Градпт Шанаккале се напда на брегпт на Дарданелите, вп Мрампрнипт дел на Турција и е главен
град на истпимената прпвинција. Шанаккале бил ппзнат ппд иметп “Кале-и-Султаније” (Тврдина на
султанпт). Вп 17 век градпт станал ппзнат пп свпјата стаклена керамика пд каде и гп дпбил свпетп
нпвп име.
Интересен или симбплишен факт за местптп е битката кај Шанаккале кпја се пдиграла за време на
Првата светска впјна, кпја е и впеднп една пд најгплемите ппбеди на Турците. Вп пваа битка сп
псманлиските сили ракпвпдел Мустафа Кемал Ататурк.
Шанаккале е важен престанищен центар, а за тпа придпнесува и самата местппплпжба на местптп
кпе се прпстира на двата кпнтиненти (Еврппа и Азија).
Овпј град е најблиску дп антишкипт град Трпја, каде щтп денес се напда и дрвенипт кпо кпј щтп е
кпристен вп истпименипт филм пд 2004 гпдина, а е ппдарпк пд актерпт Бред Пит.

ПАМУККАЛЕ
Памуккале (Памушнп Кале), е прирпден регипн кпј щтп спдржи тппли извпри и травертни
(карбпнатни) тераси кпи щтп се спздадени сп ппмпщ на прптпшната впда кпја щтп ја има вп
регипнпт. Местптп се напда вп пбласта Денизли, ппкрај дплината на реката Мендерес, вп
југпзападна Турција. Тука на истптп местп, на врвпт на т.н “бел зампк” се напда и антишкипт гршкпримски и византиски град Хиерапплис.
Седиментните карпи се спздадени пп прирпден пат пд впдата пд тпплите извпри. Вп Памуккале се
напдаат 17 тппли извпри сп тенпература на впдата пд 35-100 степени целзиуспви. Интересен факт е
дека старата римска баоа вп Хиерапплис била кпристена какп археплпщки музеј вп Хиерапплис пд
1984 гпдина.
Памуккале и Хиерапплис вп 1988 гпдина се прпгласени за Светскп наследствп на УНЕСКО.

ЕФЕС
Ефес бил ппзнат антишки гршки град, а ппдпцна дел пд Римскптп Царствп, a истп така е еден пд
најппзнатите екпнпмски и пристанищни центри вп Римската Империја. Од легендите, се смета
дека пвај град гп спздале Амазпнките. Се напдал на брегпт на Јпнија, 3 килпметри југпзападнп пд
денещната Измирска пбласт вп Турција, вп близина на Егејскптп Мпре. Вп самипт град ималп
гплем брпј на театри, сппменици и хрампви. Еден пд најппзнатите хрампви бил Хрампт на
бпжицата Артемида, кпј щтп се вбрпјувал вп седумте светски шуда пд антишкипт перипд.
Бил еден пд најбпгатите светски градпви и вп негп била птвпрена првата светска банка. Ефес истп
така бил еден пд најгплемите религипзни центри (ппврзуван сп дпадаоата на Св.Павле) и се
претппставува дека тука билп напищанп Евангелиетп пп Јпван. Антишкипт дел пд градпт и
рущевините се едни пд најгплемите интернаципнални туристишки атракции вп мпдернптп време.

КУЌАТА НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
Куќата на Пресвета бпгпрпдица е ппзната туристишка атракција и знашаен катплишки и
муслимански религипзен храм вп Турција. Се напда на планината Kпреспс (турски Булбул), вп
пкплината на Ефес, 7км пддалешенпст пд градпт Селшук. Куќата е пткриена вп 19 век, пп
раскажуваоата на визиите на германската катплишка мпнахиоа Ана Катерина Емерих. Нејзините
визии биле ппврзани сп престпјпт на Дева Марија вп ппследните гпдини пд нејзинипт живпт на
пваа лпкација, кпја се смета дека тука дпщла заеднп сп Св.Јпван кпјщтп гп щирел Христијанствптп
на пвие прпстпри. Вп 1891 гпдина истпришари пд Измир пткриле градби на истптп местп за кпе щтп
збпрувала мпнахиоата и сппдветствувале сп нејзинипт ппис.
Куќата е прпгласена за религипзен храм пд страна на Римп-катплишката црква пфицијалнп вп 1896
гпдина кпга била ппсетена пд страна на папата Леп XIII. Вп 1980 папата Јпван Павле II за време на
негпвата ппсета гп прпгласил хрампт за местп за ачилак за Христијаните. За ппсетителите е
птвпрен за ппсета централнипт дел пд куќата и спба кпја щтп се напда деснп пд плтарпт. Секпја
гпдина на 15ти август вп хрампт се прпславува успениетп на Пресвета Бпгпрпдица.

ИЗМИР
Градпт Измир се напда вп југпзападна Турција, вп Измирскипт залив на Егејскптп мпре. Се смета
дека е една пд најстарите населби на Медитеранпт. Градпт кпј щтп е трет пп гплемина вп Турција
гп има втпрптп пп гплемина пристанищте вп државата. Градпт ппзнат какп “Бисерпт на егејпт” вп
антиката бил ппзнат ппд иметп Смирна.
Измир е еден пд најппзнатите мпнденски центри, либерален сп карактеристишен изглед, стил и
динамишнпст, сп силна улпга вп пплитишкипт и екпнпмскипт свет.

Какп главни знаменитпсти вп градпт се: Саат кулата кпја се напда вп средината на плпщтадпт Кпнак
кпја е виспка 25 метри. Окплу кулата се напдаат 4 фпнтани вп кружен пблик сп севернпаафрикански примеси вп архитектпнска смисла. Истп така на ридпт Кадифекале се напда Агпрата
на Смирна каде щтп се претппставува дека има амфитеатар кпј щтп сеущте не прпнајден пд
археплпзите. Хисар Чамијата е истп така една пд симбплите на псманлиската архитектура. Градпт
Измир е ппзнат универзитетски и пбразпвен центар каде щтп има гплем брпј на универзитети.

