KUSADASI PROGRAMOK 2015
PROGRAM

LEIRÁS
Epheszoszban, az ókori romvárosban megtekintjük
Hadrianus templomát, a Celsus könyvtárat, az Arcadiana
utat és a lélegzetelállító amfiteátrumot. A program szintén
tartalmaz látogatást egy üzletben (vásárlási lehetőség).

TARTALMAZZA
Transzfer,
idegenvezetés,
belépő, ebéd (ital
extra)

Egész
napos
kirándulást
teszünk
az
UNESCO
világörökségének
színhelyére.
A
mészkőteraszok
megtekintését,majd a termálvíz és az iszap jótékony hatását
élvezhetjük. Kleopátra fürdőjében is úszkálhatunk (extra). A
program keretén belül meglátogatunk egy onyx
manufaktúrát is.

TÖRÖK FÜRDŐ

İgazi, autentikus törökfürdö: márványterem, testradír, oliva
szappanhabos masszázs

HAJÓKÁZÁS AZ ÉGEITENGEREN

Önfeledt hajókázás az Égei-tenger partvidékén. Fürdőzés,
napozás, pihenés a kristálytiszta tengerben.

Transzfer, ebéd, sör,
bor és alkoholmentes
italok

SZŰZ MÁRIA HÁZA

Szűz Mária házát látogatjuk meg a kirándulás keretein belül,
sétat teszünk a szent helyen.

Transzfer,
idegenvezetés,
belépő

ŞIRINCE
(falutúra)

FÉL NAPOS KIRÁNDULÁS - Megkóstoljuk a méltán híres
gyümölcsborokat,
és
betekintést
nyerhetünk
egy
tradicionális török falu életébe, majd gözlemét eszünk.

BEVÁSÁRLÓTÚRA
SÖKE

FÉL NAPOS PROGRAM: Vásárolja meg kedvenc márkáit a
Sökében található divat nagykereskedés boltjaiban, úgy,
mint: Nike, Adidas, Benetton, Lee, Wrangler, stb.

TÖRÖK EST

Egy kellemes este keretein belül élvezze a török folklór
legszebb táncait, énekeit, és a világhírű hastáncosok
műsorát.

LOVAS SAFARI

FÉL NAPOS PROGRAM: Lóháton az erdei ösvényeken,
tengerparton, hegyen–völgyön át.

JEEP SAFARI

EGÉSZ NAPOS TÚRA: Csak bátraknak! Kalandozás
kacskaringós hegyi utakon és falvakon keresztül. Az út
porát a Pamucak strandon moshatjuk le magunkról, ahol
egyúttal kipihenjük a nap fáradalmait.

QUAD SAFARI

FÉL NAPOS PROGRAM: Sok mókát és adrenalint ígér ez a
pár órás túra, mely során átszelünk hegyeket-völgyeket. A
biztonság érdekében a túrát rövid tájékoztató előzi meg a
quad motorokról, valamint bukósisakot és védőszemüveget
is biztosítunk.
Kezdje a reggelt izgalmakkal és jókedvvel a jeep szafarin!
Délután pedig élvezze a napsütést és a tengert egy finom
ebéd társaságában.
Egy teljes nap a gyönyörű görög szigeten. Törökországból
két órás hajóút és máris Görögországban vagyunk,
Pithagorasz szülőhelyén.

EFESZOSZ

PAMUKKALE

NAP

ÁR

HÉTFŐ

€40
00-06 ingyen
07-12 €25

Transzfer,
idegenvezetés,
belépő, ebéd (ital
extra)

CSÜTÖRTÖK

€45
00-06 ingyen
07-12 €30

Transzfer, hamam

MINDEN NAP

Transzfer,
idegenvezes

Transzfer,
idegenvezetés,

Transzfer,
alkoholmentes italok,
bor

SZOMBAT

PÉNTEK
(délután)
PÉNTEK
(délelőtt)

VASÁRNAP
(délután)
PÉNTEK

€15
00-06 ingyen
07-12 € 15
€20
00-06 ingyen
07-12 €10
€20
00-06 ingyen
07-12 €10
€20
00-06 ingyen
07-12 €10
€15
00-06 ingyen
07-12 €10
€35
00-06 ingyen
07-12 €20
(vacsora nélkül)

Transzfer
Transzfer, ebéd (ital
extra)

MINDEN NAP

€30

MINDEN NAP

€35
00-06 ingyen
07-12 €18

MINDEN NAP

EGYSZEMÉLYES
€ 50
KETSZEMÉLYES
€ 35

Transzfer

JEEP SAFARI+
HAJÓKIRÁNDULÁS
SAMOS
VÍZI VIDÁMPARKOK –
ADALAND ÉS
AQUAFANTASY
DELFIN SHOW

BÚVÁRKODÁS

BUSZOS VÁROSNÉZÉS

Igazi élmény gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt.
Csúszdapark, számtalan vízi szórakozási lehetőség. A világ
egyik legjobb vízi vidámparkja mindenkit vár!
Fantasztikus delfin showt tekinthetünk meg valamint
lehetőség adódik az állatokkal való úszásra, extra felár
ellenében.
Fedezze fel az Égei-tenger csodálatos élővilágát! Oktatóink
egy elszigetelt partszakaszon tanítják meg a búvárkodás
alapjait. Azok, akik sikeresen vizsgáznak, egyedül is
kipróbálhatják újdonsült tudományukat.
Buszos városnézés Kuşadasıban, panoráma fotózás, majd
látogatást teszünk két üzletben is(vásárlási lehetőség).

Transzfer, ebéd,
alkoholmentes italok
(cask az ebédhez)
Transzfer

PÉNTEK

MINDEN NAP

Transzfer
MINDEN NAP
Transzfer
MINDEN NAP
Transzfer
MINDEN NAP

€40
00-06 ingyen
07-12 €35
€45
00-06 ingyen
07-12 €30
€22
00-03 ingyen
04-09 € 17
€15
00-03 ingyen
04-09 €11
€30
búvárkodás nélkül
€5
INGYENES

Transzfer
VASÁRNAP

Csomag ajánlat: Adaland vízi vidámpark + Delfin show együtt: €35 (gyermekeknek €25)
AKCIÓ: Két kirándulás megvásárlása esetén a SÖKE bevásárlótúra mindössze €5
Gyermekeknek 0-6 éves korig a programok ingyenesek a Quad safari, illetve a Lovas safari kivetelével. A megjelenített gyermek kedvezmény 6-12 éves korig
érvényes. A vízi vidámparkok 0-3 éves korig díjmentesen látogathatóak. A vízi vidámparkokban a gyermekkedvezmény 3-9 éves korig értendő. Lemondásra a
programot megelőzően maximum 24 órával van lehetőség. Minimum létszám: 10 fő.

