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Kas

- niezwykle urokliwe miejsce, najlepsze... do nurkowania w Turcji... jest nadal
bardzo mało znane polskim turystom, gdzie nie ma wielkich hoteli i ogromnego biznesu turystycznego.
Miasteczko położone na niewielkim półwyspie uznawane jest w Turcji za miejsce wypoczynku elit i mekkę
nurkową.
Najstarszą nazwą obecnego Kas było Habesos, później miasto nosiło nazwę Phellos (Skaliste/Kamieniste
Miejsce). W czasach Imperium Rzymskiego Kas stało się bogatym ośrodkiem handlowym. Sprzedawano tu
oliwę z oliwek, winorośle i drewno, wymieniano towary należące prawie do każdej kultury. Świadczą o tym
rozmaite towary znalezione w wraku Uluburun.
W Kas można zobaczyć wiele śladów dawnych cywilizacji, bo tu przecinały się niezliczone kultury.
Monumentalne grobowce, ruiny starożytnego miasta, stare drogi, znaki drogowe, amfiteatry i dużo innych,
zdumiewających i hipnotyzujących przedmiotów - to zobaczymy w Kas. Natura i morze, podwodne
krajobrazy są nadzwyczaj piękne. Kas jest wyjątkowym miejscem dla tych którzy szukają przygody i
piękna otaczającej przyrody..

To wyjątkowe miejsce…, bez nachalnych sklepikarzy. Urokliwe, pełne wąskich, klimatycznych uliczek.
Małe, bystre miasto i przyjacielscy ludzie. Znajdziecie tu zabawę i odpoczynek.

TERMIN : 23-30 czerwca 2018
Plan wyjazdu
23 czerwca przelot WARSZAWA – ANTALYA i transfer do Kas
24 czerwca 2 x nurkowanie
25 czerwca 2 x nurkowanie
26 czerwca 2 x nurkowanie
27 czerwca 2 x nurkowanie
28 czerwca 2 x nurkowanie
29 czerwca wycieczka do Xantos (starożytne miasto) oraz Kanion lub wycieczka dla dzieci do miejsca

gdzie jak głosi Legenda żył Święty Mikołaj.
30 czerwca powrót

Plan nurkowego dnia:
9.00 spotkanie na łodzi, wypłynięcie, powrót godz. 11.00
13.00 spotkanie na łodzi , wypłynięcie , powrót godz. 15.00
Po południu można wybrać się na wycieczki

Co ciekawego można zobaczyć pod wodą:
- wraki: lekki samolot 2 osobowy, wojskowy samolot transportowy, resztki samolotu z 2 wojny światowej
- zostały tylko 3 silniki, resztki repliki łodzi Ulunburun, wrak patrolowca, wrak statku transportowego;
- kaniony i jaskinie;
- amfory;
- żółwie careta careta oraz przepiękna fauna i flora Morza Śródziemnego.

ZAKWATEROWANIE w 3*** HOTEL CLUB PHELLOS
Trzy gwiazdkowy hotel, posiadający 89 pokoi w centrum Kas, cieszący się dobrymi opiniami gości.
Przyjazny dla rodzin z dziećmi posiada duży basen z 40 metrową zjeżdżalnią i plac zabaw. Hotel położony
jest 2 minuty spacerem od plaży (150 metrów od Morza Śródziemnego).
Hotel oferuje klimatyzowane pokoje z balkonem, telewizorem, łazienką wyposażoną w suszarkę do włosów.

Restauracja Phellos serwuje dania kuchni lokalnej.
Hotel znajduje się 190 km od lotniska w Antalyi.

Cena za pobyt i nurkowanie :
Cena osoba nurkująca: 475 Euro ( przy dwóch osobach pełnopłatnych w pokoju)
Cena osoba nienurkująca 325 Euro (przy dwóch osobach pełnopłatnych w pokoju)
Cena zawiera:
- 7 noclegów w pokojach dwuosobowych opcja BED & BREAKFAST ( pokoje dwuosobowe z łazienką)
hotel zobaczysz tutaj.
- transfer Antyalya – KAS – Antyalya – wysokiej klasy minibusem
- 10 nurkowań, transport, butle, balast, przewodnik nurkowy
- składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
- ubezpieczenie podróżne

Cena nie zawiera :
- biletu lotniczego Warszawa – Antayla - Warszawa- koszt ok. 1450,00 zł

(cena zależna od terminu rezerwacji)
- ubezpieczenia nurkowego
- wyżywienia poza śniadaniami
- własnych wydatków i wycieczek

Uwaga istnieje możliwość wykupienia obiadokolacji w cenie 7 euro

Możliwość odbycia szkoleń: Open Water Diver , Junior Open Water Diver , Advanced Open Water Diver,
Deep Diver, Night Diver.
Tutaj , tutaj i jeszcze tutaj relacje zdjęć z poprzednich wyjazdów.
Tutaj jest film z naszego ostatniego wyjazdu do Kas w wrześniu 2017 :)

Więcej Informacji:
Igor Bartoszewicz tel. +48 605 630 240 lub mail
UWAGA ZNIŻKI DLA RODZIN ! - proszę o zapytania na mail z podaniem liczby oraz wieku dzieci.

Uwaga! Ważność PASZPORTU min. 6 miesięcy !
Oferta uzależniona od liczby zgłoszeń ( min. 12 osób).

