Turčija - Plesni Čirali z Natašo Kočar, 8 dni
Hotel 3*, nočitev/zajtrk
–
–
–

orientalski ples v pristnem turškem okolju
uživajte v doživljanju narave in plesa
sproščeno, raziskovalno in doživeto

26.06.2022 do 03.07.2022
20 - Letovanja
Napišimo turško plesno zgodbo! Kakšne so njene slike? Jutranje razmigavanje ob
šumenju valov. Nežni orientalski ritmi in mehkoba gibov – plesna vadba, primerna za vse.
Raziskujemo turške ritme. Gledati, vonjati, poslušati morje in obenem plesati in čutiti veter na
koži! Telo naj uživa, duh naj poleti!
Pozdrav ognjeni Himeri, stik z antiko Olimposa , sledovi Likijcev v skali. Prekipevajoči
optimizem. Kulisa je ravno pravšnja, da navdihuje in spodbuja. Najdemo odmaknjen kotiček
na plaži, ob skali, pod drevesom. Glasba je vedno in povsod z nami, je pomemben del živo
pisanega mozaika doživetij in občutij.
Ples na ladjici! Potopljeno mesto, sonce, ladjica, bizantinske ruševine, slastno kosilo.
Potem pa Simena, živopisana odmaknjena vasica, stoletno obzidje in tisočletni likijski
sarkofagi. Ples v teatru antične Arikande!
Nameščeni smo v Čiraliju in vsak dan si privoščimo ples, prosti čas raznovrstne izkušnje
in oglede. Raziščemo vzhodno Likijo v vseh njenih razsežnostih, spoznavanje manj znanih
krajev nas napolni s pristnim vzdušjem.
Potovanje je primerno tako za ljubitelje plesa, kot za vse, ki iščete nekaj dni aktivnega
dušnega oddiha v objemu narave in miru, katerega bomo pod strokovnim vodenjem
učiteljice plesa Nataše Kočar iskali predvsem znotraj nas.
Vabljeni začetniki in poznavalci orientalskega plesa!

1. dan LJUBLJANA – ANTALYA – ČIRALI. . Zbor potnikov v Ljubljani in vožnja na bližnje
letališče, od koder poletimo proti Antalyi na južni turški obali. Vožnja v Čirali. Namestitev in
nočitev. (H, letalo)

2. dan ČIRALI – prost dan. . Jutranje razmigavanje. Zajtrk. Jutranja plesna vadba.
Raziskovanje Čiralija, uživanje v vzdušju obmorskega mesta, na peščeni plaži. Po želji se
lahko sprehodimo do antičnega mesta Olimpos in uživamo v razgledu z dveh gradov. Le
redko kje najdemo plažo s pogledom na antično veličastje. Skok v morje in užitek na plaži.
Spoznavni večer skupine in večerni ples. Prost večer. Nočitev. (H, Z)
3. dan ČIRALI – izlet z ladjico v POTOPLJENO MESTO in SIMENO. . Zajtrk. Slikovita
vožnja do Ucagiza, kjer se vkrcamo se na ladjico in si privoščimo izlet do potopljenega
mesta. Uživamo na ladjici v sproščenem vzdušju in odličnem kosilu. Obiščemo najlepšo
turško vas s posebnim vzdušjem. Ples na ladjici. Sprehodimo se med tisočletnimi oljkami in
likijskimi sarkofagi. Povzpnemo se na trdnjavo in uživamo v vrhunski panorami. Vožnja v
Čirali. Prost večer. (H, ZK, ladjica)
4. dan ČIRALI.. Jutranje razmigavanje. Zajtrk. Jutranja plesna vadba. Prosto za počitnice in
kopanje. Po želji se lahko sprehodimo po odseku slavne Likijske pešpoti. Prost večer v
prijetnem vzdušju. Nočitev. (H, Z)
5. dan ČIRALI – ARIKANDA. . Zgodnji odhod. Vožnja v gorovje Taurus do antičnega mesta
Arikanda, kjer si privoščimo ples v čudovitem antičnem teatru. Zgodnje kosilo v tradicionalni
lokanti. Raziščemo tradicionalno mestece Kumluca, kjer obiščemo tržnico in središče mesta,
spoznamo čajnico in druge zanimivosti turških mest. Vrnitev v Čirali. Prosto popoldne in
večer. Nočitev. (H)
6. dan ČIRALI – večer pri večnih ognjih Himere. . Jutranje razmigavanje. Zajtrk. Jutranja
plesna vadba. Prosto popoldne za počitnice in kopanje. Zvečer se odpravimo do večnih
ognjev Himere – enkratnega naravnega spektakla, ki ga v ne smemo zamuditi. Zdravica ob
ognjih. Povratek v hotel. Nočitev. (H, Z)
7. dan ČIRALI.. Jutranje razmigavanje. Zajtrk. Jutranja plesna vadba. Prosto popoldne za
počitnice in kopanje. Po želji se lahko sprehodimo po odseku slavne Likijske pešpoti.
Poslovilni večer s skupino. Nočno kopanje. Nočitev. (H, Z)
8. dan OLIMPOS – ANTALYA - LJUBLJANA. . Zajtrk. Jutranja plesna vadba. Slovo
Čiraliju in vožnja v Antalyo. Po želji se ustavimo in izkusimo še zadnje blagodejnosti turške
dežele – ugodni nakupi v prijetnem okolju ali zadnjo slastno turško hrano. Polet proti
bližnjemu letališču. Vožnja do Ljubljane. (Z, letalo)
Zaporedje izletov se glede na vreme ali druge pogoje lahko spremeni.
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
930 EUR

Aktualna cena
930 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 10 - 19 oseb
Doplačila po želji
Doplačilo za enoposteljno sobo
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **
Zdr. zav. Mondial, do 11 dni, svet, posamično, osnovno kritje - S*
Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču

60,00 EUR

237,00 EUR
4,56 %
18,61 EUR

3,50 %
10,00 %
20,00 %

Cena (pri najmanj 20 sopotnikih) vključuje: letalski prevoz, letališke pristojbine in
varnostne takse, prevoz iz Ljubljane do odhodnega letališča in nazaj, 8 nočitev z zajtrkom v
hotelu Blue and White 3* (ali podobno) z zajtrkom, vse prevoze po programu, izlet z ladjico s
kosilom ter izlet v Arinakdo in Kumluco s kosilom ter lokalnim vodnikom, izlet na Himero.
Vključene so tudi vse plesne delavnice pod vodstvom Nataše Kočar. V ceno potovanja
niso vključene vstopnine, ki jih potniki poravnajo na kraju samem.
VIZE: Slovenci vize ne potrebujemo, potrebujemo pa vsaj 6 mesecev veljaven potni
list.ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.

Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 10
PRIPRAVA POTOVANJA: 10.01.2022
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)

Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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