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Turcja na 2. miejscu najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych
Polaków
Rok 2018 pod względem turystycznym zdecydowanie należy do Turcji. Kraj ten
utrzymuje się na 2. pozycji w aktualnym rankingu Polskiego Związku Organizatorów
Turystyki, przygotowanego na podstawie danych z najpopularniejszego wśród polskich
touroperatorów systemu do rezerwacji – MerlinX1.
Turcja, po słabszych sezonach 2015 i 2016, znów wraca do gry, jako jeden z najchętniej
wybieranych krajów na spędzenie wakacji. Biura podróży notują aż 43 proc. wzrost
zainteresowania ich usługami. Wynika to ze zwiększającego się przekonania, że korzystanie z
profesjonalnie przygotowanych wycieczek jest bardziej opłacalne niż organizacja wyjazdu
wakacyjnego na własną rękę2. Raport PZOT podaje, że tego lata popularność Turcji w stosunku
do sezonu 2017 wzrosła o ponad 151 proc.3! Turcja przyciąga turystów przede wszystkim
doskonałym stosunkiem ceny do jakości oferowanych usług, zwłaszcza w porównaniu z
wygórowanymi cenami ofert krajowych. O tym, co proponuje przyjezdnym ten wspaniały kraj
mówi Volkan Akgül, Radca ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji w Polsce.
Rajskie krajobrazy
Turcja dla każdego rodzaju turysty ma ciekawą ofertę wakacyjną. To obowiązkowe do
odwiedzenia miejsce dla każdego miłośnika zapierających dech w piersiach krajobrazów. –
Kapadocja jest jednym z tych miejsc, których widoku nie zapomina się do końca życia. Drążone w
skałach budowle wyglądają jak z innej galaktyki. Dodatkowa atrakcja to lot balonem, który jest
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bardzo popularną rozrywką w Kapadocji. Z powietrza jej ogrom i niecodzienny wygląd robi jeszcze
większe wrażenie – mówi Volkan Akgül. Fanów pięknych, piaszczystych plaż zadowoli z kolei
cała Riwiera Turecka, a w szczególności miejscowości: Alanya, Antalya, Belek, Side, Kaş,
Marmaris i Bodrum. Poza plażami to także kurorty doskonale przygotowane na turystów pod
względem zaplecza hotelowego, restauracji i dyskotek, jak również atrakcji dla dzieci.
Historia na każdym kroku
– Turcja to także cel podróży entuzjastów historii. Już sam Stambuł oferuje pod tym względem
ogrom atrakcji, poczynając od Pałacu Sułtańskiego Topkapı, przez znany na całym świecie Błękitny
Meczet. Niedawno zostało także otwarte stworzone z wielkim rozmachem Muzeum Troi, w którym
można kompleksowo zapoznać się z 5000 lat historii cywilizacji trojańskiej – opowiada Volkan
Akgül. – Turcja to więc wymarzony kraj na spędzenie urlopu, bo każdy, nawet najbardziej
wymagający urlopowicz, znajdzie tu coś dla siebie. Poza tym w naturze Turków leży gościnność i
życzliwość, a to także jest bardzo ważne dla turystów – dodaje radca.
Słoneczna pogoda, aromatyczna kuchnia i moc atrakcji to rzeczy, które przyciągają
podróżujących do Turcji. Stabilizująca się sytuacja polityczna to dodatkowa okoliczność, która z
pewnością będzie miała wpływ na zwiększenie zainteresowania tą destynacją wśród Polaków.
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