Fedezze fel
Törökországot velünk!!!
KIRÁNDULÁSOK

SIDE-Kızılağaç
MEGJEGYZÉS

ELLÁTÁS

ÁR

Arany- és bőrüzlet látogatás, majd séta Side elbűvölő óvárosában.

****

15 €

Vadvízi kaland a Köprülü-kanyonban!

Ebéd

40 €

Tengeri hajókázás és fürdőzés az Alanyai félsziget körül.

All inc.

40 €

Demre

Ókori sziklasírok, Szent Miklós bazilikája, hajókirándulás az elsüllyedt
városhoz, fürdés a türkiz szinü öbölben

Ebéd

70 €

Kappadókia (2 napos, autóbusszal, 8 főtől)

UNESCO-világörökség! Mevlana múzeum és dervisrend,
Tündérkémények, föld alatti városok és barlangtemplomok, Sultanhanı
karavánszeráj. Kihagyhatatlan látványosságok!

Félpanziós
szállás,
ebédek,
belépők

160 €

Fergeteges tánc-show a csillagok alatt!

****

50 €

Arany- és bőrüzlet látogatás, majd egy órás hajókázás Side elbűvölő
óvárosa körül.

Ebéd

20 €

Vízesés- és mecsetlátogatással egybekötött hajókirándulás.

All inc.

45 €

Vadvízi kaland a Köprülü-kanyonban!

Ebéd

40 €

Palackorrú delfinek elképesztő előadása.

****

40 €

A show után közel fél órás úszkálás delfinnel. Felejthetetlen élmény!

****

175 €

Delfin-show és csúzdapark, úszkálás a rájákkal, víz alatti paloták.

Ebéd

85 €

Betlehem, Születés Temploma, Jeruzsálem, Gecsemáné kert, Siratófal, Via
Dolorosa, és fürdőzés a Holt-tengerben!
UNESCO-világörökség! Hófehér mészkőteraszok, Hierapolisz óvárosa,
Kleopátra fürdő

Ebéd és
Vacsora
Ebéd és
Vacsora

Fergeteges tánc-show a csillagok alatt!

****

50 €

Bejárjuk Perge óvarosát , séta a Kursunlu vízeséshez majd ókori színház

Ebéd

67 €

Alanya városnézés

Aladdin Keykubad vár, ebéd a Dim-folyón, Dim cseppkő-barlang,
csodálatos panorámák, szabadidő a bazárban.

Ebéd

47 €

"Green Travel" Speciál

Arany- és bőrüzlet látogatás, majd séta Side elbűvölő óvárosában.

****

15 €

Vízesés- és mecsetlátogatással egybekötött hajókirándulás.

All inc.

45 €

Palackorrú delfinek elképesztő előadása.

****

40 €

A show után közel fél órás úszkálás delfinnel. Felejthetetlen élmény!

****

175 €

Delfin show és csúzdapark, úszkálás a rájákkal, víz alatti paloták.

Ebéd

85 €

****

****

KIRÁNDULÁS

NAP

"Green Travel" Speciál

Hétfő

Rafting

JÓ BULI :D

Alanyai hajókirándulás

Kedd
Anatólia Tüze 
Green Boat

Szerda

Manavgati hajókirándulás
Rafting

J

C

JÓ BULI :D

Delfin és fóka show
Delfin show és delfinnel úszás

Csütörtök

Delfin show és tengeri élménypark
IZRAEL (1 napos, repülővel)
Pamukkale - Hierapolisz N
Anatólia Tüze 

Péntek

Szombat

Perge-Aspendos-Kursunlu

Manavgati hajókirándulás

J

C

Delfin és fóka show

Vasárnap

Delfin show és delfinnel úszás
Delfin show és tengeri élménypark
Privát vásárlás!
Hamam

Mindennap

Discovery Park - Az ősvilágtól napjainkig
Jeep Safari
Tandem ugrás - siklóernyőzés (Kísérő díja:25€)

300 €
75 €

Kedvezményes vásárlási lehetőség díjmentes transzferrel a szálloda és a
partner üzlet között: bőr, arany, textil, szőnyeg, optikus
Test és lélek teljes kikapcsolódása és megtisztulása.

****

20 €

Gyermekek és felnőttek számára is sok izgalmat rejt a dino park, terrárium,
akvárium, érdekes madarak, és számos meglepetés !

****

50 €

Kalandos jeep túra járatlan utakon a Zöld-tóhoz fürdési lehetőséggel!
Utközben aquaduct, Oymapınar gát, kis falusi mecset meglátogatása.

Ebéd

40 €

Alanya és a Toros-hegység madártávlatból, landolás a Kleopátra strandon

****

150 €

A gyemek kedvezmények a túrák jellegétől függően változóak, az idegenvezetőnél kapnak részletes tájékoztatást.

A túráinkra az információs órán,idegenvezetőinknél jelentkezhetnek! A programok beosztása és ára tájékoztató jellegű, pontos információkat utasaink a helyszínen kaphatnak idegenvezetőinktől. A
fakultatív kirándulásokat a helyszíni szolgáltató szervezi. A fakultatív kirándulásokra történő jelentkezés és díjak megfizetése a helyszínen, valutában történik. Ennek megfelelően a fakultatív
kirándulásokra vonatkozóan szerződéses jogviszony az Utas és a helyszíni utazási iroda között jön létre. A fakultatív kirándulásokról és a díjak befizetésének módjáról a helyi képviselő ad részletes
mfelvilágosítást. Az utazás során igénybe vehető fakultatív kirándulások elindítása minimális létszámhoz kötött. Amennyiben a jelentkezők létszáma nem éri el ezt a létszámot, kinti partnerirodánk, aki a
programokat szervezi az indulás előtt kötbérmentesen lemondhatja az utazást. A helyi viszonyok, technikai okok (közlekedés, időjárás, stb.) miatt programok módosításának jogát kinti partnerünk
fenntartja, a lebonyolításért is ők felelnek, így panasz esetén, kérjük még hazaindulás előtt keressék fel őket, vagy jelezzék a telepített idegenvezetőnek. A kirándulások befizetésekorérdeklődjön azok
lemondási feltételeiről.

