Turcja
Dokumenty
• Na czas podróży należy posiadać paszport ważny min.6 miesięcy od daty
powrotu.
• Między Polską a Turcją obowiązuje ruch wizowy. Podstawowe dokumenty
niezbędne do otrzymania wizy to: paszport i wypełniony wniosek.
• Informacje dotyczą obywateli Polski. Obywatele innych państw powinni
sprawdzić formalności wjazdowe w MSZ swojego kraju.

Noclegi
Noclegi
• Zakwaterowanie w hotelach **/***, w pokojach 2-3-osobowych z łazienkami.
• W miarę dostępności, istnieje możliwość wykupienia pokoju
1-osobowego.
• W większości hoteli w łazienkach znajdują się ręczniki.
• Niektóre obiekty noclegowe oferują usługi dodatkowo płatne, za które klient
zostaje obciążony podczas wymeldowania, np.: pranie, usługi kosmetyczne/spa,
sejf, klimatyzacja, minibar itp.
• Na czas wyjazdu zalecamy ograniczenie do minimum korzystanie z telefonów
komórkowych, gdyż połączenia do Polski są bardzo drogie. W wielu hotelach
dostępny jest internet bezprzewodowy (bezpłatny lub za niewielką opłatą).

Transport
• Podczas przejazdów pomiędzy miastami planowane są przerwy co ok. 2-3
godziny w miejscach wyposażonych w infrastrukturę gastronomiczną i sanitarną.
• Autokary zazwyczaj wyposażone są w klimatyzację, TV z odtwarzaczem DVD
oraz WC, z którego można korzystać w sytuacjach awaryjnych.
• W centrach miast poruszamy się pieszo lub przemieszczamy się komunikacją
miejską.
• Po przylocie do Turcji należy przestawić zegarki. Różnica czasu między Turcją a
Polską wynosi 2 godziny w czasie zimowym i 1 godzina w czasie letnim.

Ubiór
• Dobór rzeczy zależy od celu podróży, pory roku oraz sposobu spędzania czasu.
• W obiektach sakralnych kobiety powinny unikać noszenia szortów lub spódnic
odsłaniających kolana oraz bluzek odkrywających ramiona i dekolt, natomiast
zwiedzając meczet należy przed wejściem zdjąc obuwie oraz posiadać nakrycie
głowy (np. chustę).
• Mężczyźni nie powinni wchodzić do świątyń w krótkich spodenkach, a koszule
powinny zakrywać barki.
• Na czas wyjazdu warto wziąć ze sobą strój kąpielowy, jeżeli w programie
zaplanowany jest czas na plażowanie lub pobyt w aquaparku. Zdarza się również,
że w niektórych hotelach dostępny jest basen i/lub sauna.

Zdrowie
• W Turcji nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, w związku z
czym nie są wymagane obowiązkowe szczepienia.
• Wodę można pić bez obaw, choć zalecana jest woda butelkowana.
• Na czas wyjazdu wszyscy uczestnicy są objęci ubezpieczeniem zagranicznym
kosztów leczenia (KL) + assistance wraz z kosztami leczenia chorób przewlekłych
oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
• Udział w wyjeździe wymaga dobrej kondycji psychofizycznej. Osoby mające
problemy ze zdrowiem powinny indywidualnie skonsultować się z
Organizatorem.

Opieka duchowa
• Opiekę duchową podczas pielgrzymki sprawuje kapłan.
• W ciągu dnia przewidziany jest czas na indywidualną modlitwę i Mszę Świętą.
Zazwyczaj sprawowana jest ona w miejscach ważnych dla chrześcijan (miejsca
objawień, przy grobach świętych lub innych miejscach kultu religijnego). Może się
jednak zdarzyć, że Msza Św. zostanie odprawiona np. w hotelu.
• Ponad 90% mieszkańców Turcji to wyznawcy islamu zaś jeydnie około 0,5 %
przynależy do kościoła katolickiego.

Wyżywienie
• Podczas wyjazdu zapewnione są dwa posiłki dziennie: śniadania i obiadokolacje.
• Śniadania zazwyczaj serwowane są w formie bufetu.
• Obiadokolacje podawane są w formie bufetu lub przez obsługę kelnerską do
stolika w formie 2- lub 3-daniowych posiłków.
• Napoje do obiadokolacji płatne są dodatkowo, jednak zdarza się, że bezpłatnie
serwowana jest woda stołowa.

Bagaż
• Podczas wyjazdów samolotowych obowiązuje limit bagażowy. Najczęściej
przyjmuje się jedną sztukę bagażu głównego do 23 kg o wymiarach
nieprzekraczających 158 cm (długość + szerokość + wysokość) i jedną sztukę
bagażu podręcznego do 8 kg o wymiarach nieprzekraczających 115 cm (długość +
szerokość + wysokość).
• Rzeczy wartościowe tj. sprzęt elektroniczny, dokumenty, pieniądze, itp.
najlepiej umieścić w bagażu podręcznym.
• Z Turcji do Polski można przywieźć 0,7 litr alkoholu spirytusowego i 1 litr wina
oraz do 200 sztuk papierosów lub 50 sztuk cygar, dodatkowo rozsądne ilości kawy
i herbaty. Wartość upominków nie powinna przekroczyć 250 EUR.

Klimat
• Turcja znajduje się w strefie klimatu podzwrotnikowego, na wybrzeżu jest to
klimat typowo morski a we wnętrzu kraju kontynentalny. Północne wybrzeże
posiada więcej cech klimatu umiarkowanego, zaś wybrzeże południowe i
zachodnie śródziemnomorskiego.
• W Stambule od maja do października temperatury kształtują się pomiędzy 15ºC
a 25ºC, natomiast w lipcu i sierpniu temperatura osiąga nawet 30ºC. Zimą, od
grudnia do lutego, pogoda jest często deszczowa z temperaturą ok.10ºC.

Waluta
• W Turcji obowiązującą walutą jest lir turecki (TRY) (1 TRY = 100 kurus)
• W obiegu są banknoty o nominałach 5, 10, 20, 50, 100, 200 TRY oraz monety o
nominałach 1, 5, 10, 25, 50 kurus oraz 1 TRY.
• Płatności w sklepach czy restauracjach podobnie jak w Polsce dokonuje się w
narodowej walucie, natomiast w wielu miejscach honorowane są również euro i
dolary.
• Akceptowana jest większość kart płatniczych. W mniejszych miasteczkach może
wystąpić problem z dostępnością bankomatów, dlatego warto posiadać przy
sobie gotówkę.
• Na czas wyjazdu najlepiej zabrać ze sobą dolary (wydane po 2000 roku) lub
euro, które bez problemu również wymienić w kantorach lub bankach.
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