
KAPADOCJA



KSIĘŻYCOWA KAPADOCJA

Tysiące skalnych kościołów z 

pięknymi bizantyjskimi 

freskami, księżycowe 

krajobrazy, podziemne 

miasta i doliny w 

oślepiająco jaskrawym 

świetle. Kapadocja, 

wpisana na Listę 

Światowego Dziedzictwa 

UNESCO, to bajkowa dolina. 

Stanowi żelazny punkt 

programu każdej 

fotograficznej wyprawy do 

Turcji. Zapraszamy do 

tufowej krainy. 



Podróż & Szkolenie 

Podróżujemy nie tylko po 
emocje, smak i poznanie, ale 
również wiedzę. 

Jarosław Kuźniar, dziennikarz 
Onet i szef goforworld.com 
przekaże wiedzę, wskaże 
kierunki w nowoczesnych 
narzędziach marketingowych 
i pomoże wypracować 
komunikację z potencjalnymi 
odbiorcami. 



DZIEŃ 1, 17.06: PRZELOT DO KAPADOCJI 

Poranny wylot z Warszawy do Kayseri z przesiadką 

w Stambule. Po wylądowaniu w Kapadocji 

przejazd do hotelu.

DZIEŃ 2, 18.06: BAJKOWE GÖREME

Wczesnym rankiem czeka na nas największa 

atrakcja - lot balonem nad bajecznymi formacjami 

skalnymi Kapadocji, które o wschodzie słońca 

przyjmują najróżniejsze barwy. Będzie to wspaniała 

szansa na zrobienie świetnych fotografii. Po około 

godzinnym locie napijemy się orzeźwiającego soft

drinka, następnie powrócimy do hotelu na 

śniadanie. 

Po śniadaniu zwiedzimy Göreme, skalne muzeum 

znajdujące się na otwartym powietrzu, skupiające 

najwspanialsze kapadockie świątynie, domostwa i 

gołębniki wyrzeźbione w tufie wulkanicznym. 

Będzie to kolejna okazja do zrobienia wyjątkowych 

zdjęć.

„Magiczną godzinę” będziemy starali się złapać 

na wzgórzu UCHISAR, które słynie ze „skalnych 

trzech zamków” i najwyższego punktu w 

Kapadocji. Na górze będziemy podziwiać 

anatolijskie wioski oraz niezwykłe formacje skalne 

doliny Göreme.  

Kolację zjemy w restauracji wykutej w skale. 

Nocleg w hotelu



Dzień 3, 19.06:

RAFTING PO RZECE ZAMANTI 

Dzień pełen emocji! Z hotelu wyjedziemy 

na rafting pontonami po rzece Zamanti

lub Kizilirmak, w zależności od poziomu 

wody. Po południu udamy się na trekking 

po Czerwonej Dolinie (zwanej niekiedy 

Różową). 

Za dnia tuffowe skały przybierają tu 

barwy różowawe, a przy zachodzie 

słońca mienią się autentyczną 

czerwienią. Powrót do hotelu, kolacja i 

nocleg.

Dzień 4, 20.06: KRAINA PIĘKNYCH KONI 

Dawna hetycka, a później perska nazwa 

Kapadocji to Kapatukya, czyli „kraina 

pięknych koni”, przeobrażona z upływem 

czasu w turecką Kapadokyę. Nazwa z 

pewnością zobowiązuje… 

Po śniadaniu wyruszmy na jeep safari 

przez Dolinę Miłości, a po lunchu w 

plenerze przejedziemy konno przez dolinę 

Kiliclar, podziwiając skalne formacje 

Paşabağ i Zelve. Idealny plener 

fotograficzny.

Powrót do hotelu i nocleg.



DZIEŃ 5, 21.06: DOLINA IHLARA

Dzisiaj wyruszymy na trekking do Doliny 

Ihlara, której częścią jest najgłębszy kanion 

w całej Azji Mniejszej. 

Jednocześnie będziemy mieli okazję 

zobaczyć niezwykłe pozostałości po 

chrześcijańskich kościołach kutych w 

skałach (Św. Michała, Eri Tas, Purenkli, 

Karanlik, Yilanli czy Aaacalti), gdzie do dziś 

zachowały się bizantyjskie freski sprzed 

ponad 1500 lat!

Niezwykłość doliny wzbogaca malownicza 

rzeka Melendiz. Nasz spacer zakończymy w 

monastyrze Selima. 

Kolacja i powrót do hotelu na nocleg.



DZIEŃ 6, 22.06: 

PODZIEMNE MIASTO KAYMAKLI 

Po śniadaniu wizyta w podziemnym 

mieście Kaymakli. 

W całej Kapadocji można znaleźć aż 36 

podziemnych miast, ale to Kaymakli jest 

największe i najbardziej spektakularne. W 

czasach swojej świetności miasto 

posiadało 8 podziemnych poziomów! 

Znajdowały się w nich stajnie, kościół, 

domy, kuchnia i piwnica z winami, a także 

warsztat przetapiania miedzi. 

Zamieszkiwało je ponad 3000 ludzi! 

Po ostatnim dniu pełnym wrażeń, ostatnia 

kolacja, po której urządzimy pokaz slajdów, 

podsumowujący wyprawę. Nocleg w 

hotelu.

DZIEŃ 7, 23.06: LOT POWROTNY DO POLSKI

Po śniadaniu transfer na lotnisko oraz wylot 

do Polski z przesiadką w Stambule. 

Lądowanie w Warszawie w godzinach 

popołudniowych. 



PLAN ALTERNATYWNY:

Zaczynamy w Stambule, mieście 

dwóch kontynentów, dynamicznej, 

gwarnej metropolii, pełnej 

kontrastów – tyglu kultur. Wprost

idealnym miejscu do warsztatów 

fotografii ulicznej. Spędzamy tam 2

dni, po czym przelatujemy do 

bajkowej Kapadocji, gdzie 

kontynuujemy wyprawę wśród 

księżycowych scenerii z elementami 

fotografii krajobrazowo-

przyrodniczej.



KONTAKT:

gronek@goforworld.com

tel.: 733 500 795


