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ANTALYA VÁROSNÉZÉS

TAURUS DELUXE

KALÓZHAJÓ

ANTALYA AQUARIUM

ISZTAMBUL REPÜLŐVEL

ALANYA VÁROSNÉZÉS

GREEN CANYON

KALAND KOMBINÁCIÓ

OROSZLÁN SZAFARI

Élvezzük és pihenjünk a Karpuzkaldıran-víz-
esés idilli hátterében. Fedezzük fel a városköz-
pontot, a bazárt és a mindennapi életet számos 
vásárlási lehetőséggel kombinálva. Érezzük a 
keleti hangulatot Antalya gyönyörű városában.

Klimatizált, kényelmes OFFROAD járművekkel, kirán-
dulunk (terepjáró vezetési lehetőség). Vezethetünk a 
természetben, vízen keresztül, ellátogatunk a történ-
elmi helyszínekre és ihatunk egy csésze teát egy helyi 
nomád faluban. Megátogatjuk az egyik legmélyebb 
kanyont és az Olajfa-völgyet, utazunk a Pál apostol ál-
tal járt úton. Ízletes ételek, tiszta természet, hihetetlen 
tájak és sok-sok móka vár ránk az erős OFFROADER 
terepjáró vezetése közben

Fedezzük fel a gyermekek valódi kalózokká való átal-
akulását. Gyermekanimáció gyermekdiszkóval, torkolati 
úszással és egyéb meglepetések várják a gyermekeket.

Cápák, medúzák, ráják, hüllők és trópusi halak 
mellett még sok minden látható itt, kérjük ne ha-
gyja ki ezt a lehetőséget. Merüljünk el a világ leg-
nagyobb alagút akváriumának lenyűgöző víz alatti 
világában. Trópusi hüllőház és az óceánjáró mozi 
is várja Önt. A Karpuzkaldıran vízeséshez vezető 
úton vásárlási lehetőséget kínálunk és útközben 
fotókat is készíthetnek. Sétálhatnak Antalya ba-
zárjában, és élvezhetik a színes keleti hangulatot.

Éljünk az egyedülálló lehetőséggel, és fedezzük 
fel a Boszporusz metropoliszát. Látogassuk meg a 
világtörténelem színhelyeit. Tekintsük meg a 
Topkapı-palotát, ahol az oszmán szultánok uralko-
dtak évszázadokon át. Tekintsük meg a Kaiser Wil-
helm-kútat és más történelmileg fontos helyszíneket. 
Élvezzük a sétát a világhírű egyiptomi bazárban és a 
keleti hangulatot. Ez egy lenyűgöző nap lesz tele be-
nyomásokkal. A legjobb nyaralási fotókat 
készíthetjük a városról, amely soha nem alszik.

A felvonó felviszi Önöket az erődnél a város feletti 
kilátóra. Ebben a lenyűgöző háttérben csodálatos fo-
tókat készíthetnek. A Camlibel étterembe vezető úton 
divat és vásárlási lehetőségeket kínálunk. Ebédelhet-
nek egy idilli környezetben az Obay Çayı folyó vize 
mellett. Végezetül élvezhetik a békés hajókirándulást 
a tengeren, és végig sétálhatnak a gyönyörű Alanyán.

Nyugodt hajókirándulást kínálunk a folyó kristálytiszta 
vizében a vad tájakon kersztül és a érintetlen Green 
Canyon természeti környezetében. Utunk során 
csodálatos sziklák magasodnak mellettünk. ze Az 
ebédet egy barátságos étteremben a víztározó mel-
lett fogyaszthatjuk el, és egy rövid felfrissítő úszásra 
is lesz lehetőségünk. 
Vásárlási lehetőség is lesz utunk során. A kanyonba 
tett kirándulás örökké emlékezetes marad majd az út-
közben készített nyaralási fotóik álatal.

Egyedülálló akció hármas kombinációban. Suhanjon 
le a lélegzetelállító kanyon vadvízén és zuhatagon 
keresztül. Felfrissülhetünk útközben egy rövid úszási 
szünettel. Pihenhetünk ebédidőben a raftingbázison. 
Terepjáróival felfedezzük a gyönyörű tájakat, eredeti 
szurdokokat és erdei ösvényeket. A legszebb fo-
tózási pillanatok csak önökre várnak. Offroad quadot 
vezethetünk  a kiválasztott útvonalakon. Eme kirán-
dulás egy nap tele akciókkal és hihetetlen élmények-
kel.

Biztonságos járművekkel utazhatunk Törökország 
első állatkertjében, ahol az oroszlánok szabadon 
kószálnak, akárcsak a vadonban. Lehetőséget kaphat 
arra, hogy beleélje magát egy török város életébe, az 
óváros festői utcáitól a kikötőig, bazárokkal és a mind-
ennapi élettel. Vásárlási lehetőségeket kínálunk itt is.



● Autóbérlés: az ár a jármű típusától és osztályától függ, a foglalás az Ön helyi képviselőjén keresztül lehetséges
● Gyerekkedvezmény: 0-6 éves korig ingyenes, 7-12 éves korig 50% kedvezmény vagy fix árak gyerekeknek.
● Tudunk egyénre szabott ajánlatot készíteni
● Kirándulásokat lefoglalhatják a helyi képviselőn keresztül a szállodában.
● Bankkártyás fizetés is lehetséges
● Kirándulás repülővel – lemondás esetén a visszatérítés nem lehetséges

INGYENES TRANSZFER (ODA VISSZA) A PARTNEREINKHEZ A PROGRAMHELYSZÍNEKRE

Fakultatív kirándulások hétfő kedd szerda csüt. péntek szom. vas.

Alanya City  ●●   ●   

Antalya City    ●  

Aquarium & Antalya   ●   

Antalya & Submarine  ●    ●  

Oroszlán Safari & Antalya  ●  ●    

Aspendos & Kurşunlu & Antalya ●       

Relax Boat Side   ●    ●

Yacht Alanya Night ●      

Green Canyon ●  ●  ●   

Adventure Combo ● ● ● ● ● ● ●

Sapadere Canyon Safari ●  ● ●  ● ●

Antalya vízesés hajóval (1/2 nap) ● ● ● ● ● ● ●

Cappadocia By Flight  ●      

Cappadocia By Flight (2 napos)       ●

Istanbul By Flight  ●   ●●  

Dolphin Show  ●●   ●  

Sealanya  csomag  ●●   ●   

Sealanya csomag  transzfer nélkül (Turkler) ● ● ● ● ● ● ●

Úszás a delfinekkel  ●   ●   

Manavgat & Bazaar ●   ●●    

Pamukkale ● ●

Truck 4 in 1 Adrenaline ● ● ● ● ● ● ●

5x Combo Safari ● ● ●

Rafting ● ● ●

Taurus De Luxe ● ● ● ● ● ● ●

The Land of Legends       ●


