Wycieczki Marmaris
Polskie Biuro Marmaris
Marmaris Wycieczki – Polski Turek Marmaris
CENNIK – POLSKI TUREK MARMARIS WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Wybierz min. 3 wycieczki i dostaniesz super PROMOCYJNE CENY i REJS PO ZATOCE MARMARIS Z OBIADEM + (napojami bez
ograniczen) TYLKO za 15 EURO
****Najlepszy kurs walut wymiany EURO/DOLAR przy zakupie wycieczki ( zapytaj dzienny kurs)****
Jedyne prawdziwe polskie biuro z siedzibą, już od 15 lat, w Marmaris. Biuro znajduje się niedaleko centrum Marmaris,
naprzeciwko SELEN HOTEL ,blizej centrum przy glownej ulicy (nie na promenadzie). Gwarantowana obsługa polska 24/7.
Stała siedziba biura umożliwia Wam bezpośredni kontakt z nami na miejscu.
Zapraszamy do skorzystania z oferty wycieczek, która daje gwarancje jakości i 100% pewności zakupu wycieczki.
Ulotka po polsku-Wydrukuj !

WYCIECZKA

PROGRAM

CENA

TERMIN

DALYAN-TURECKA
AMAZONKA
8:30-19:00
*BARDZO
POPULARNE*

Rejs turecką Amazonką, kąpiel błotna, termalny basen , odpoczynek
,pływanie na plaży żółwi. W cenie: bilety wstępu i obiad, Dodatkowe
25€
płatne: napoje Dzieci 0-6 lat za darmo , 7-12 lat 50% * Turunc i
Özcan hotel +5 euro z transfer w obie strony*

FETHIYE
07:30-20:00

W cenie: bilety wstępu , śniadanie (kawa,herbata) , obiad , wolny
czas w Fethiye , Ölüdeniz i wawoz Saklıkent ( mozliwosc latania
Paralotnia dodatkowym kosztem , napoje platne przy obiedzie)
Dzieci 0-6 lat bezpłatnie (2013-2019) i 7-12 lat 50 %
* Turunc i Özcan hotel +5 euro z transfer w obie strony*

PAMUKKALE
6:30-20:00
*BARDZO
POPULARNE*

Wapienne tarasy Pamukkale, starożytne miasto Hierapolis. W cenie:
Sniadanie ((kawa/herbata w cenie), obiad i Bilety wstępu .Basen
Kleopatry ok.10€ (dla chętnych) Dodatkowo płatne: napoje przy
27€
obiedzie i w trakcie wycieczki. Dzieci 0-6 lat bezpłatnie (2013-2019)
7-11 lat 50% *Turunc i Özcan hotel +5 euro za transfer w obie
strony **Dodatkowo płatne biletu wstepu ok.12€

EFEZ-DOM MATKI
BOSKIEJ
6:30-20:00

W cenie: śniadanie (kawa/herbata ), obiad , bilet wstępu na
zwiedzanie Efezu + muzeum lub Sw.Jana .Dodatkowo płatne:
napoje przy obiedzie i w trakcie wycieczki Dzieci 7-11 lat 50%,
Dzieci 0-6 lat bezpłatnie (2013-2019) *Turunc i Özcan hotel +5euro
za transfer w obie strony* **Dodatkowo płatne dla chętnych Dom
Matki Boskiej ok.15€

35€

EFEZ – PAMUKKALE 2
dni
6:30 1. dzień-19:00 2.
dzień

1.dzień Efez – zwiedzanie i przejazd na nocleg do Pamukkale,
2.dzień Hierapolis+Pamukkale (zwiedzanie z anglojęzycznym
przewodnikiem). W cenie: Wyżywienie: 2* śniadanie, 2* obiad, 1*
kolacja,bilety wstępów (Dom Marii lub Muzeum lub Sw Jan tez w
cenie).Dzieci 7-11 lat 50%, Dzieci 0-6 lat bezpłatnie (20132019) Dodatkowo płatne: napoje przy obiedzie i kolacji 0raz w
trakcie wycieczki.

ZAPYTAJ
CZWARTEK
O CENE

35€

SRODA I PIĄTEK z
polskim pilotem

WTOREK I NIEDZIELA
(Anglojezyczny
przewodnik )

SOBOTA z polskim
pilotem

CZWARTEK z polskim
pilotem

RODOS
7:30-19:00
*MEGA BARDZO
POPULARNE*

Zwiedzanie urokliwego miasta Rodos. W cenie: opłata portowa,
transfery i bilety w 2 strony katamaranem i podatki. Dorośli 45euro
Dzieci 7-12 (2008-2013) lat 35euro , 0-6 lat (2014-2020) 10euro. Na
Rodos pływa tylko jedna firma jeden katamaran – kupując u mnie
zaoszczędzasz około 20 – 30 euro ***Z Turunc i Özcan Hotel
zalatwiamy transfer prywatnie-ZAPYTAJ**

BŁĘKITNY REJS 12
WYSP HISARONU
9:00-17:00 *BARZDO
POPULARNE*

Rejs po wyspach Morza Egejskiego z przerwami na plywanie. ALL
INCLUSIVE
W cenie: obiad + napoje, wino, piwo bez limitu
Dzieci 0-6 lat za darmo 7-12 lat 50%

25€

CODZIENNIE

HAMAM
Łaźnia turecka
9.30-17.00

W cenie: transfer, sauna parowa, peeling, masaż pianą, masaż
olejny
*Dostępność między 9.30-17.30*

10€

CODZIENNIE

HAMAM VIP
*BARDZO
POPULARNE*
9.30-17.00

W cenie: transfer, sauna parowa, peeling, masaż pianą, masaż
olejny (30 min), maska na twarz, peeling rybny (fish pedicure), mala
butelka wody.
*Dostępność między 9.30-17.30*
Dzieci 0-6 lat za darmo 7-12 lat 50%

20€

CODZIENNIE

REJS PO ZATOCE
MARMARIS
*POPULARNE*
9:30-16:30
REJS PIRACKI (All
Incl.) 9:30-16:30

Rejs po zatoce Marmaris z przerwami na pływanie po rożnych
zatokach i zwiedzanie TURUNC All incl (obiad,+ napoje, wino, piwo
bez limitu , all incl)
Dzieci 0-6 lat za darmo 7-12 lat 50%
***Rejs po zatoce Marmaris z obiadem w cenie 12€. Dzieci 7-12 lat
6€, 0-6 lat bezpłatnie REJS PIRACKI (All Incl.) 28€/14/0

25€
12€

CODZIENNIE

30€

CODZIENNIE

JEEP SAFARI
9:30-16:00

Dobra zabawa, wyjazd poza Marmaris, wodospad, spacer i kąpiel na
plaży, zwiedzanie tureckiej wioski. W cenie: obiad, ubezpieczenie i
18€
bilety wstępu,Dodatkowo płatne: napoje, zdjęcia i video z
wycieczki 0-10 lat 50% placi

CODZIENNIE

NURKOWANIE
9:00-17:00

W cenie: Transfer, sprzęt do nurkowania, 2 zejścia z instruktorem,
obiad-kanapka, ubezpieczenie.
Dodatkowo płatne: napoje, zdjęcia i video z wycieczki. Osoba
towarzysząca 14€. Nurkować można od 13 lat.

28€
14 €

CODZIENNIE

NOC TURECKA
19:30-24:00

W cenie: transfer, kolacja, napoje, wino, piwo
KERWANSARAJ (Jedyne miejsce na Prawdziwą Turecka Noc)
Impreza trwająca ok.3 godziny: tradycyjne tańce tureckie,
muzyka.Dzieci 0-6 lat za darmo 7-12 lat 50%

28€

WTOREK CZWARTEK ,
PIATEK ,NIEDZIELA

RAFTING
7:30-20:00

Spływ górską rzeką Dalaman na pontonach.
W cenie transfer, śniadanie, obiad, ubezpieczenie, instruktorzy,
sprzęt: wiosła, kaski, kapoki. Od 16 lat. Dodatkowo płatne, napoje,
zdjęcia i video.

45€

CODZIENNIE

AQUAPARK
Atlantis lub
Aquadream
10:00-17:00

W cenie: transfer i bilet wstępu. Dzieci 5-10lat 70% , 0-4lat
bezpłatnie, Dodatkowo płatne wyżywienie i napoje.

18€
10€

CODZIENNIE

WYSPA KLEOPATRY
9.30-18:00

Rejs po Morzu Egejskim na wyspę Kleopatry i z przerwami na
pływanie po rożnych zatokach
W cenie: bilet wstępu na wyspę i obiad
Dodatkowo płatne: napoje

45€
35€
CODZIENNIE
10€

QUAD& BUGGY
SAFARI
10:00-12:00,
14:00-16:00

1quad 1 osoba 30€ lub 2 osobowy quad 35 euro
2osobowy Buggy 35 euro
można prowadzić od 16 lat.W cenie transfer+jazda ok 1,15 min.

30€
35€

CODZIENNIE

Pływanie z delfinem 80€
Spotkanie (dotykac , karmic , bawic sie) z delfinem 50€
Oglądanie delfinów : 15€ Dzieci 12€
W cenie: transfer.
Dzieci mogą pływać same od 12 roku życia,
z rodzicem od 8 roku życia
POKAZ DELFINOW (25-30 min) (CODZIENNIE o 15.30 )

80€
50€
15€
12€

CODZIENNIE

KONNE SAFARI
10:00-12.00, 14:0016:00

W cenie transfer, jazda konna ok 1,15 min

20€

CODZIENNIE

WĘDKOWANIE
10:00 – 14:00

W cenie: transfer, sprzęty,
Dodatkowo płatne: napoje

20€

CODZIENNIE

TURECKA
WIOSKA

Zwiedzanie domu tureckiego, meczetu i szkoły , wsi tureckich i plaza
Jezusa oraz wodospad Turgut.
20€
Dodatkowo płatne: napoje
Dzieci 0-6 lat za darmo 7-12 lat 50%

WTOREK
PIĄTEK
i NIEDZIELA

DOLPHIN PARK

Napisz do nas na FACEBOOK/Messenger:
Nasza nazwa: Polski Turek lub Whatsapp – Viber + 90 538 899 81 17
✓ Wycieczki nieoznaczone jako "z polskim przewodnikiem" moga odbywac się w grupach międzynarodowych z multijęzykową
obsługą po angielsku/rosyjsku.
✓ Podane godziny wycieczek są orientacyjnymi godzinami wyjazdów i powrotów z wycieczek i mogą się różnić w zależności
od lokalizacji hotelu.
✓ Dzieci bezpłatne korzystają ze świadczeń rodziców, nie mają gwarantowanego osobnego miejsca w autobusie. ✓ Wszystkie
wycieczki są ubezpieczone, a transport klimatyzowany.
Dla hoteli w Yalancibogaz .(TUİ Blue) oraz Turunc ( Turunc Resort,Turunc Premium i Özcan Hotel) ceny się różnią - prosimy o
kontakt na Whatsapp/Viber +90 538 899 811 17 lub Messenger “Polski Turek”
Darmowe WiFi jest w każdym hotelu w Marmaris,Turunc i Icmeler. Wystarczy ściągnąć na telefon darmową aplikację:
Whatsapp lub Viber. Dzięki nim bezpłatnie skontaktujecie się ze mną po dodaniu mojego nr tel. kom. w aplikacji. Jak jesteście
na miejscu to możecie napisać lub zadzwonić do mnie na nr tel. kom: +90 538 899 81 17
Zapraszam, Polski Turek Marmaris

