DIDIM PROGRAMOK 2014
PROGRAM

LEÍRÁS

TARTALMAZZA

NAP

ÁR

EFESZOSZ

Epheszoszban, az ókori romvárosban megtekintjük többek
között Hadrianus templomát, a grandiózus Celsus
könyvtárat, az Arcadiana utat és a lélegzetelállító
amfiteátrumot. Valamint latogatast teszünk a Galata
ekszerüzletbe.
Egész napos kirándulást teszünk Pamukkaléba, amit az
UNESCO a világörökség részévé választott. Hófehér
mészkőmedencéiről híres, melyeket a földfelszín alól feltörő,
körülbelül 35 °C-os forrásvíz hozott létre, amikor lezúdult a
domboldalon. A mészkőteraszok és az ókori Hierapolis
romjainak megtekintését követően a Pam Hotel felé vesszük
utunkat, ahol Pamukkale termál vizének jótékony hatását
élvezhetjük. A program keretén belül meglátogatunk egy
onyx manufaktúrat is.
Igazi kényeztető wellness-program, ahol elfelejthetjük
mindennapi problémáinkat a szakszerű masszázs alatt,
amely három különböző kezelést tartalmaz.

Transzfer,
idegenvezetes, belepok,
ebed

PENTEK

€55
00-06
ingyen
07-12 €35

HETFO

€60
00-06
ingyen
07-12 €45

HAJÓKÁZÁS AZ ÉGEI
TENGEREN

Önfeledt hajókázás az Égei tenger partvidékén, lakatlan
szigetek gyűrűjében. Fuürdozes, napozás, pihenés,
búvárkodás a kristálytiszta tengerben.

Transzfer, ebéd (italok
külön fizetendőek)

Esti városnézés a
szórakozási lehetőség.

Transzfer

KUŞADASI BY NIGHT

PAMUKKALE

Török fürdő

ESTI PIAC

AQUA PARK DIDIM

TÖRÖK EST
VACSORÁVAL

BEVÁSÁRLÓTÙRA
KUŞADASIBAN

SZOMBATI PIAC

modern,

pezsgő

üdülőhelyen,

Nagyszerű vásárlási lehetőség a helyi bazárban.
Ruhanemű,
fűszerek,
élelmiszer.
Kihagyhatatlan
törökországi kalad. Alkudni kötelező! Látogatás egy kiváló
minőségű termékeket árusító, ellenőrzött bőrboltban. Kitérő
az ókori Didima büszkeségéhez, a csodálatos állapotban
fennmaradt Apollo templomhoz, fotószünet.
Önfeledt szórakozás csúszdák és élménymedencék
sokaságában. Igazi élmény kicsiknek és nagyoknak
egyaránt.
Kóstolja meg a török konyha igazi specialitásait, számtalan
előétel különlegességét (meze), tipikus főétkeit. A vacsorát
követően élvezze a török folklór legszebb táncait, énekeit,
és a világhírű hastáncosokat. Mindezt Kuşadasi
központjában, a feledhetetlen hangulatú karavánszeráj ódon
falai között!
Textil bazár Kuşadasi mellett, majd szabadidő Kuşadasi
központjában. Az érdeklődőknek bőrbolt látogatás.
Mındezeket követően találja meg kedvenc márkáit a
Kuşadasi mellett elhelyezkedő divat nagykereskédes
boltjaiban, úgy, mint: Nıke, Adidas, United Colours of
Benetton, Lee, Wrangler, Mavi
Nagyszerű vásárlási lehetőség a helyi bazárban.
Ruhanemű,
fűszerek,
élelmiszer.
Kihagyhatatlan
törökországi kalad. Alkudni kötelező! Látogatás egy kiváló
minőségű termékeket árusító, ellenőrzött bőrboltban. Kitérő
az ókori Didima büszkeségéhez, a csodálatos állapotban
fennmaradt Apollo templomhoz, fotószünet.

Transzfer,
idegenvezetés, belépők,
ebéd (italok külön
fizetendőek)

Transzfer, gőzfürdő,
testradír, habos
masszázs

MINDEN NAP

MINDEN NAP

PÉNTEK

Transzfer

Transzfer, belepő

KEDD

MINDEN NAP

€12
00-06
ingyen
07-12 €8
€15
00-06
ingyen
07-12 €8
€20
00-06
ingyen
07-12 €10
€5
00-06
ingyen
07-12 €3
€15
00-03
ingyen
04-09 €10

Transzfer, vacsora, bor,
sör, üdítő

PÉNTEK

€55
00-06
ingyen
07-12 €30

Transzfer

SZERDA

€20
00-06
ingyen
07-12 €7

Transzfer

SZOMBAT

BÙVÁRKODÁS

Fedezze fel az Égei tenger csodálatos élővilágát! Oktatóİnk
egy elszigetelt partszakaszon tanítják meg a búvárkodás
alapjait. Azok, akik sikeresen vizsgáznak, egyedül is
kipróbálhatják újdonsült tudományukat.!

Transzfer, részvételi díj,
felszerelés, ebéd

MINDEN NAP

LOVAS SAFARI

Lóháton az erdei ösvényeken.

Transzfer, részvételi díj

MINDEN NAP

€5
00-06
ingyen
07-12 €3
€35
Kedvezmén
y nincs
Kísérő jegy
€15
(búvárkodá
st nem, de
az ebédet
tartalmazza
)
€40
Kedvezmén
y nincs

Gyermekeknek 0-6 eves korig a programok ingyenesek a Jeep safari, illetve a Lovas safari kivetelevel. A megjelenitett gyermek kedvezmeny 6-12 evs korig
ervenyes. A vizi vidamparkok 0-3 eves korig dijmentesen latogathatoak. A viZi vidamparkokban a gyermekkedvezmeny 3-9 eves korig ertendo. Lemondasra a
programot megelozoen maximum 24 oraval van lehetoseg. Minimum letszam: 10 fo.

