BODRUM PROGRAMOK 2015
PROGRAM

EPHESUS

DALYAN

HAJÓKÁZÁS AZ
ÉGEI TENGEREN
(All inclusive)

LEÍRÁS
Egész napos kirándulásunk során ellátogatunk Ephesusba, melytől
nem messze állt az ókori világ hét csodájának egyike, az Artemis
Szentély. Szűz Mária házához érve sétát teszünk a szent helyen. Majd
az ókori romvárosban megtekintjük többek között Hadrianus
templomát, a grandiózus Celsus könyvtárat, az Arcadiana utat és a
lélegzetelállító amfiteátrumot. Hazafelé betekintést nyerhetnek egy
hamisítatlan kis török falu életébe, ahol megkóstolhatják a helyi
borokat, édességeket.
Egész napos kirándulás a Dalyan folyón, Törökország “Amazonasán.”
Hajókázás közben ha szerencsések vagyunk tengeri teknősökkel is
találkozhatunk. Majd sziklába vésett csodálatos síremlékeket látunk,
és kipróbálhatjuk a helyi iszapfürdőt, melyet Kleopátra is többször
használt.
Az ebédet a program ára tartalmazza, az italokért viszont fizetnünk
kell.
Önfeledt hajókázás az Égei tenger partvidékén, lakatlan szigetek
gyűrűjében. Fürdőzés a kristálytiszta tengerben , napozás, pihenés.
Az első megállónknál kikötünk a Camel strandon, ahol tevéket
láthatunk, ízletes gözlemét vásárolhatunk és a partról fürdőzhetünk,
majd a hajóval a nyílt tengeren többször megállunk még fürdeni.

TÖRÖK FÜRDŐ
HAMAM

Igazi kényeztető wellness program, ahol elfelejthetjük mindennapi
problémáinkat a szakszerű masszázs alatt, amely három különböző
kezelést tartalmaz.

TÖRÖK FÜRDŐ
EXTRA
HAMAM

Igazi kényeztető wellness program, ahol elfelejthetjük mindennapi
problémáinkat a szakszerű masszázs alatt, amely három különböző
kezelést tartalmaz.

BODRUMI
VÁROSNÉZÉS ÉS
BEVÁSÁRLÓTÚRA

JEEP SAFARI
(Adventure)

KOS
GÖRÖGORSZÁG
RODOSZ
GÖRÖGORSZÁG

Délutáni félnapos program. A program keretein belül meglátogatjuk
Bodrum város legszebb kilátóját. a Myndos kapunál tett seta után
lehetőségük lesz körülnézni és vásárolni a város legjobb és
legmegbízhatóbb bőrüzletében egy kis divatbemutatóval fűszerezve,
valamint ékszerüzletében ahol történelmi ékszerekkel is foglalkoznak.
Ezután ellátogatunk az amfiteátrumhoz. A kirándulást végül kb. másfél
óra szabadidővel zárjuk Bodrum városában.
EGESZ NAPOS TURA:- Bátraknak! Kalandozás kacskaringós hegyi
utakon es falvakon keresztül. Az út porát egy helyi strandon moshatjuk
le magunkról, ahol egyúttal kipihenhetjük a nap faradalmait. A program
során bepillanthatunk a helyiek életébe. Az ebédet a program ára
tartalmazza, az italokért viszont fizetnünk kell.
Egy teljes nap egy gyönyörű görög szigeten.
Gyors katamaránnal kb. 20 perc alatt ott lesznek Koson, Hippokrátész,
szülőhelyén, ahol a vár és sok más látnivaló mellett ma is
meglátogatható az orvoslás atyjának első gyógyközpontja.
Egy teljes nap egy gyönyörű görög szigeten.
Gyors katamaránnal kb. 2 óra és 20 perc alatt ott lesznek Rodoszon,
ahol valaha az ókori világ egyik csodája, a Kolosszus állt. Ma pedig
sok más látnivaló mellett a világ legnagyobb és legjobb állapotban
fennmaradt középkori műemlékegyüttes áll.

TARTALMAZZA

NAP

ÁR

Transzfer,
idegenvezetés,
belépők, ebéd

SZER
VASARNAP

€65
00-06
ingyenes
07-12 €32,5

Transzfer,
idegenvezetés,
ebéd
Transzfer, ebéd, helyi
alkoholos (helyi bor és
csapolt sör és
alkoholmentes italok
(helyi üdítők, víz, kávé)

€10
00-06
ingyenes
07-12 €6

Transzfer, habfürdő,
testradír, jakuzzi, 20
perc hátmasszázs

MINDEN NAP

€25

CSUTORTOK

€10

Transzfer,
idegenvezetés,

Transzfer,
ebéd

Transzfer és
kikötői illeték

Transzfer és
kikötői illeték

Transzfer, show

DELFINEKKEL
ÚSZÁS

Feledhetetlen élmény mindenkinek! Az úszás időtartalma kb öt perc.
Fényképezni tilos. Az általuk készített képekről a lemez feláras.
Gyermekek esetében csak 6 éves kor felett engedélyezett!

Transzfer, úszás

AQUAPARK

Igazi elmeny kisebb es nagyobb gyermekeknek egyaránt.

Transzfer,

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

Transzfer, ebéd

Disco klubok

Transzfer egy helyı ıtal

QUAD SAFARİ

€35
00-06
ingyenes
07-12 €15

MINDEN NAP

DELFIN SHOW

HALIKARNAS,
CATAMARAN

HETFO,
SZERDA,
PÉNTEK

Transzfer, habfürdő,

Fantasztikus delfin showt tekinthetünk meg valamint lehetőség adódik
az állatokkal való úszásra extra felár ellenében. DELUTAN

BÚVÁRKODÁS

PÉNTEK

€55
00-06
ingyenes
07-12 €
27,5

Transzfer egy helyı ıtal

HETFOSZOMBAT

MINDEN NAP

SZOMBAT,
VASARNAP

HETFO,
SZERDA,
SZOMBAT
MINDEN NAP

MINDEN NAP

MINDEN NAP

€40
00-06
ingyen
07-12 €25
€27
00-03 €3
04-12 €15
€65
00-03 €3
04-12 €35
€50
00-03
ingyen
€95
03-06 €45
€22
00-06
ingyen
07-12 € 10
€48
Kísérőnek €
19

30 EUR
1.PER
2.PER

50 EUR,57
EUR

Lemondásra a programot megelőzően maximum 24 órával van lehetőség. Minimum létszám: 10 fő.
Az osszes kırandulasra az ıdegenvezetonel lehet jelentkeznı az ınformacıos talalkozon. A túráinkra az információs órán,idegenvezetőinknél jelentkezhetnek!
A programok beosztása és ára tájékoztató jellegű, pontos információkat utasaink a helyszínen kaphatnak idegenvezetőinktől.

