
TURCJA 

Dzień 1
Przelot do Stambułu. 

Dzień 2 — Ankara 
Przejazd do Kapadocji, historycznej krainy w centralnej 
Anatolii, która do średniowiecza była ważnym ośrodkiem 
chrześcijaństwa. W trakcie podróży objazd panoramiczny 
po Ankarze, stolicy Turcji i zwiedzanie Mauzoleum Ataturka, 
założyciela tureckiej republiki i jej pierwszego prezydenta. 

Dzień 3 — Kapadocja / Goreme / Pasabagi 
Zwiedzanie Kapadocji, rejonu słynącego z baśniowego kra-
jobrazu, którego największą atrakcją są charakterystyczne 
tufowe formy zwane czarodziejskimi kominami. Podziwia-
nie niesamowitych formacji skalnych, podziemnych miast 
i kościołów, z których słynie ten region. Godny uwagi jest 
zespół skalnych świątyń w skansenie Goreme, wpisanych 
na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO oraz kompleks 
Pasabagi, gdzie mnisi żyli w celach wydrążonych w skałach.

Dzień 4 — Kapadocja / Kaymakli 
Przejazd do podziemnego miasta Kaymakli, zbudowanego 
na kilku poziomach i zamieszkałego niegdyś przez prawie 10 
tys. chrześcijan. Ciąg dalszy zwiedzania Kapadocji i wyjazd 
w kierunku Konyi.
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Dzień 5 — Konya 
Przyjazd do Konyi, ojczyzny Mevlany – założyciela zakonu 
tańczących derwiszy. Zwiedzanie Mevlana Tekkesi, komplek-
su należącego do zakonu derwiszów, islamskich mistyków, 
którzy dążą do zjednoczenia z Bogiem poprzez ekstatyczny 
taniec.

Dzień 6 — Antalya / Perge / Aspendos 
Przyjazd w okolice Antalyi i zwiedzanie Perge, ruin jedne-
go z najważniejszych portów antycznego świata, miejsca 
w którym przebywali św. Paweł i św. Barnaba. Następnie 
w Aspendos zwiedzanie doskonale zachowanego teatru 
z czasów rzymskich.

Dzień 7 — Laodycea / Pamukkale 
Zwiedzanie Laodycei, jednego z siedmiu kościołów Apoka-
lipsy. Następnie podróż w kierunku Pamukkale. Wizyta przy 
słynnych naturalnych „basenach” w Pamukkale, powszech-
nie uznanych za cud natury, będący dziełem gorących źródeł, 
bogatych w związki mineralne.

Dzień 8 — Hierapolis / Milet 
Wizyta w Hierapolis, które w starożytności było znanym 
w świecie antycznym uzdrowiskiem. Jest to także miejsce 
męczeńskiej śmierci św. Filipa. Następnie przejazd do Mi-
letu, miasta w którym przebywał i nauczał apostoł Paweł.
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Dzień 9 — Selcuk / Efez 
Podróż do Selcuk, tureckiej wioski, w której znajdują się 
ruiny bazyliki św. Jana, wzniesionej niegdyś nad grobem 
Apostoła. Następnie przejazd do Efezu, najlepiej zachowa-
nego antycznego miasta, w którym przez ponad dwa lata 
nauczał św. Paweł. Tutaj też przebywał św. Jan Ewangelista. 
Zwiedzanie Coressus zwanego Wzgórzem Słowików, gdzie 
ostatnie lata życia spędziła Matka Boża. Do tego miejsca 
pielgrzymował św. Jan Paweł II w 1979 roku. 

Dzień 10 — Pergamon 
Dalsza podróż przez Turcję i zwiedzanie Pergamonu. W sta-
rożytności był drugim co do wielkości i znaczenia ośrodkiem 
naukowym antycznego świata. Tu znajdowała się wówczas 
druga po aleksandryjskiej biblioteka i tu św. Jan założył 
wspólnotę chrześcijańską znaną z Apokalipsy jako jeden 
z siedmiu kościołów.
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Dzień 11 — Stambuł 
Przejazd do Stambułu i zwiedzanie miasta leżącego na 
styku Azji i Europy, niegdyś Bizancjum, potem Konstan-
tynopol. Miejsce, gdzie biło serce wschodniego chrześci-
jaństwa, a które, stało się stolicą Imperium Osmańskiego. 
W programie zwiedzania: Pałac Topkapi będący rezydencją 
sułtanów od XV w., bazylika Hagia Sophia czyli największy 
kościół chrześcijański do wybudowania bazyliki św. Piotra 
oraz słynny Błękitny Meczet. Ponadto Cysterna Bazylikowa 
i Hipodrom. Następnie czas wolny na Wielkim Bazarze i na 
Placu Taksim.

Dzień 12
Przelot samolotem do Polski.
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