
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТРАЖЕТЕ ЈА КАПАДОКИЈА 
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Ден 1 
(-) 

 
Пристигнување во Кападокија 

• Пристигнување во Кајсери или Nevsehir Aеродромот. Средба и запознавање и 
приватен трансфер до хотел во Кападокија. 
 

 
Ден 2  
(B) 
 

 
Кападокија 

• Факултативен лет - со балон со топол 
воздух. Oва е навистина искуство еднаш 
во животот и нема подобар начин да се 
видат карактеристичните пејзажи на 
Кападокија, со летање во балон со топол 
воздух. Ние гарантираме заминување 
до колку дозволуваат временските 
услови. 

              Цена: 150 евра - по лице 
 

• По појадокот, ќе ги истражиме познатите долини на Кападокија. Уникатна светска 
локација, со една единствена природна карпеста формација. Многу одамна, 
вулканските ерупции предизвикале проток на лава што се исушил над Земјината 
кора и формирале карпи од туфа. Ерозијата ги обликувала во познати формации 
наречени „бајкови оџаци“, но не само пејзажот го прави ова место уникатно. 
Хетитите ги исекле меките туфа камења за да го издлабат овој свет од бајките во 
домови, штали, продавници, цркви, болници, итн. Некои од овие фрески се уште 
неверојатно живописни, сведочат за вештините и религиозниот жар на верниците. 
Во рамките на регионот Кападокија ќе го посетиме Музејот на отворено Гореме, 
Деврент, Пасабаг, Учисар, Аванос и Ургуп (Три убавици), кои ни даваат можност да 
набавиме грнчарија изработена по метод на кик-тркало. 

• Ноќевање во хотел во Кападокија 
 

 
Ден 3  
(B) 
 

 
Кападокија 

• Ден за слободни активности 
• Ноќевање во хотел во Кападокија 

 
 
Ден 4  
(B) 
 

 
Кападокија 

• Ден за слободни активности 
• Ноќевање во хотел во Кападокија 

 

5 ДЕНА / 4 НОЌИ 

 

ИСТРАЖЕТЕ ЈА КАПАДОКИЈА 

 



 
 
Ден 5  
(B) 
 

 
Кападокија 
 Лет назад 
• После појадокот, трансфер до аеродромот во Истанбул 
 

B = Појадок  L = Ручек  D = Вечера 

 

ПАКЕТ ЦЕНА СО 4 НОЌИ ВО КАППАДОКИЈА 
 

ПАТНИЦИ ПАКЕТ КОМБЕ / ПРЕВОЗ 

10+1 EUR 445 – по лице во дво КРЕВЕТНА СОБА 13 седишта делукс A/C минибус 

12+1 EUR 438 – по лице во дво КРЕВЕТНА СОБА 27 седишта делукс A/C минибус 

15+1 EUR 430 – по лице во дво КРЕВЕТНА СОБА 44 седишта делукс A/C минибус 

*доплата за едно креветна 60 евра 
 

 
ПРЕДЛОГ Хотели 
Доплата за хотел Сухан Кападокија - 15 евра - по лице на вечер 
Доплата за Дизајн Хотел Кападокија - 20 евра - по лице на вечер 
 
   ВКЛУЧУВА: 
• Сместување во хотели според предложени хотели  
• Билети за меѓународни и домашни летови 
• Приватни разгледи според  маршрутата 
• Сите придружни трансфери 
• Дневни оброци како што е наведено. (Пијалоците не се вклучени за време на вечерите) 
• Превоз со A / C луксузно возило 
• Професионален туристички водич на англиски јазик низ турата 
• Сите такси за влез во градовите и музеите 
• Бакшиш за вработените во хотелот и ресторанот 
• Надоместоци за услуги и локални даноци 
 
   ИСКЛУЧУВА: 
• Пијалоци и оброци што не се наведени на маршрутата 
• Сите лични трошоци 
• Бакшиши за туристичкиот водич и возачот 
 
 
 
  

ГРАД ХОТЕЛИ 
Кападокија Taşsaray Hotel, 4 Star 



 
 

 

ЈАВАЊЕ КОЊИ (2 ЧАСА) 
  

 Кападокија, позната како Кападокија или " Земја на убави коњи ", е 
совршено место за истражување, галопирајќи низ магични 
пространства. Коњите имаат посебно место во историјата на 
Кападокија и единствените и извонредни пространства околу Гореме 
можат автентично да се доживеат со анатолски или арапски коњи! 
Времето на поаѓање од хотелот е 09:45 часот. Од местото каде што ќе 
ги посетите најубавите долини на Кападокија наутро - долината 
Киличар, долината Мескендир и Црвената долина. Шетаме по 
полињата со јаболка, кајсија и лешници и минуваме низ лозјата каде 
се прават локални вина. Патеката што ја следиме води до вулкански 

карпести ридови кои минуваат низ прекрасни оџаци на самовили, цркви и погледи кои го одземаат здивот 
насекаде каде што ќе свртиме. Вистинска “џунгла” авантура! 
 
ЦЕНА: 50 ЕУР - по лице 
 
 
ЏИП САФАРИ ВО МАГИСКАТА КАППАДОЦИЈА (2 ЧАСА) 
 
Волшебно сафари кое никогаш нема да го заборавите во волшебната Кападокија! Факултативна турнеја (16:00 
часот) во долината што го одзема здивот, почнувајќи од селото Ибрахимпаша, порано познато како мост Бабајан 
и Ибрахимпаша, датира од 1939 година, неговите шармантни куќи направени од камен и неговиот фасцинантен 
поглед од друга страна... Потоа, посета на долината Панкарлик со црквата на чии фрески не можеме да бидеме 
рамнодушни. Природната убавина и историјата на долината нè прави да се чувствуваме како во бајка!  
Исто така ја посетуваме долината Гомеда или најзелената долина Кападокија. За крајот на оваа адреналинска 
авантура, има можност да ги посетиме и да ги видиме зградите на селото Мустафапаша, старо грчко село, и да 
бидеме  сведоци на историјата на овој регион. Грчки имот и фасцинантна архитектура! 
 
Белешки: 
* Цената од 30 ЕУР по лице е наведена цена за 4 лица во 1 џип. 
* Шефот на групата не е водич за раскажување на знаменитостите, туку само се залага за фотографии. 
* Патувањето е организирано во зависност од временските услови. 
 
ЦЕНА: 50 ЕУР - по лице 
 
  

ФАКУЛТАТИВНИ ИЗЛЕТИ 



 
ЗЕЛЕНА ТУРА ВО КАППАДОКИЈА  

По појадокот, ќе ги истражиме познатите долини на Кападокија. Тоа е единствена локација во светот со една 
единствена природна карпеста формација. Пред многу долго време, вулканските ерупции предизвикаа проток 

на лава што се исуши над Земјината кора и формираше карпи од туфа. 
Ерозијата ги обликувала во познати формации наречени „бајкови оџаци“, но 
не само пејзажот го прави ова место уникатно. Хетитите ги издлабиле меките 
туфа камења за да го издлабит овој свет од бајки во домови, штали, 
продавници, цркви, болници, итн. Некои од овие фрески се уште неверојатно 
живописни, сведочат за вештините и религиозниот жар на верниците. Во 
рамките на регионот Кападокија ќе ги посетиме Кизилчукур, Кавусин, 
Долината на убовта, Подземниот град и Долината Гулаб.  

16: 30-17: 00 часот трансфер назад во вашиот хотел. 
 
ЦЕНА: 60 евра – по лице 

 


