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DEMRE / MYRA, KEKOVA – KIRÁNDULÁS  

Myra – mai nevén Demre – a partvidék vonalán közelíthető meg. A hely legkiemelkedőbb 

nevezetessége a római kori színház, valamint a templomnál láthatják a vésett sírköveket, melyek a 

régi korokba repítenek. A Szent Miklós templom ma már múzeumként üzemel. Szent Miklóst a 

gyermekek és hajósok védelmezőjeként ismerték. A program másik nevezetessége az elsüllyedt város 

(Simena) a Kekova-sziget közelében. Itt vitorlázni fognak a házak romjai és a templom körül. 

     

PAMUKKALE  

Egész napos kirándulás az évezredek alatt formált Pamukkale- “gyapotvárhoz”, mely Törökország 

szimbóluma és egyike a világ természeti csodáinak. Közvetlenül felette magasodik Hierapolis szent 

városa. A program során megismerhetik “Kleopatra fürdőjét”, mely a világszép királynő szépségének 

forrása a legendák szerint. (Kleopátra fürdőbe való belépés felár ellenében lehetséges.) 

 

KAPPADÓKIA REPÜLŐVEL  

A résztvevők egy egész napot napot tölthetnek el Anatólia szívében, ahol a szél és víz káprázatos 

képződményeket hozott létre. A programsorán megtekintik Kaymaklit, a földalatti várost, Üchisar-t 

és Taubental-t, melyek a keresztények rejtekhelyei voltak. Megtekinthetik Göreme szabadtéri 

múzeumát, ahol kézzel készített szőnyegek megtekintésére is lehetőség van.  

 

DELFIN-SHOW  

Mint Ön is tudja, a delfinek a legokosabb állatok közé tartoznak. A félnapos műsor során a delfinek 

megmutatják tehetségüket. A delfinek követik az idomárok utasításait, mellyel felejthetetlen órákat 

szereznek a látogatóknak. Ha szeretne a delfinekkel úszni, akkor lehetősége van erre a műsor végét 

követően. Ön és a delfin egy medencében, egy életre szóló élmény! 

FONTOS: A DELFINÚSZÁS TÉRÍTÉS ELLENÉBEN LEHETSÉGES! 

 

 

A fakultatív programok szervezését és lebonyolítását beutaztató partnereink végzik.  

A weboldalunkon feltüntetett programok, indulási napok és árak tájékoztató jellegűek, a program- és árváltoztatás jogát 

partnereink fenntartják maguknak. Fakultatív kirándulásokkal kapcsolatos panaszaikat kizárólag a helyszínen, helyi 

képviselőnk közreműködésével, a szervező irodánál tudják orvosolni.  

Bővebb információ az Általános Szerződési Feltételekben. 

Az esetleges elírási hibákért felelősséget nem vállalunk. 

Engedélyszám: U-001050 
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TÖRÖK FÜRDŐ (Hammam) 

Feltétlenül ajánljuk, hogy a nyaralás megkezdésekor látogassanak meg egy Hammamot. Így testük 

mielőbb megszabadulhat az elhalt hámrétegtől, lelkük pedig az egész éves fáradtságtól, stressztől - 

ezzel is elősegítve a tökéletes nyári relaxációt. A törökfürdő felejthetetlen élmény, felfrissíti a testet 

és a lelket. A kezelés a márvány teremben zajlik, tetőtől talpig alapos szappanozás, testradírozás, 

ledörzsölés tartozik a kezeléshez. Utána átkísérik Önöket egy pihenő terembe, ahol teát kínálnak fel. 

A program végén megújultan, kipihenve térnek vissza a hotelbe. 

 

PERGE-ASPENDOS-KURSUNLU KIRÁNDULÁS 

Menjen vissza az időben és fedezze fel a történelem titkait, lábnyomait és rejtett értékeit. A program 

során meglátogatják Perge városát, itt megtekinthetik a város ókori színházát. A program során egy 

ebédet is elfogyasztanak, megnézik a Kursunlu-vízesést, mely a nemzeti park zöld környezetét teszi 

még csodálatosabbá. 

 

ANATÓLIA TÜZE SHOW  

A világ egyik legjobb táncos és show-műsora, amely már sok országot járt be és most Antalya-ban 

tekinthető meg. A műsor Anatólia történetét mutatja be a zene és a tánc ritmusával. Ezt mindenkinek 

látnia kell, aki Antalya-ba látogat! Tekintse meg Ön is a táncos show-műsort a Gloria Aspendos 

Arénában!  

FONTOS: FÉNYKÉPEZNI ÉS VIDEÓZNI A MŰSORT NEM LEHET! 

 

 

 

 

 

 

 

A fakultatív programok szervezését és lebonyolítását beutaztató partnereink végzik.  

A weboldalunkon feltüntetett programok, indulási napok és árak tájékoztató jellegűek, a program- és árváltoztatás jogát 

partnereink fenntartják maguknak. Fakultatív kirándulásokkal kapcsolatos panaszaikat kizárólag a helyszínen, helyi 

képviselőnk közreműködésével, a szervező irodánál tudják orvosolni.  

Bővebb információ az Általános Szerződési Feltételekben. 

Az esetleges elírási hibákért felelősséget nem vállalunk. 
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QUAD/BUGGY SAFARI 

Fél napos kirándulás a Taurus hegységben 4 keréken. Ezt a kirándulást azoknak ajánljuk, akik nem 

ijednek meg egy kis sártól, portól és víztől. Az általában két személyes járművekkel bejárja a csapat 

a környék hegyvidéki erdőségeit, útközben van lehetőség helyet cserélni a volán mögött, így 

mindenki kipróbálhatja magát a fenyőerdők úttalan útjain. 

 

LAND OF LEGENDS 

Egész napos szórakozás a régió legnagyobb vidámparkjában, ahol az egészen kicsiktől az idősebb 

korosztályig mindenki megtalálja a kedvére valót. A gyerekek körében népszerű Mása és a Medve 

játszóház a legkisebbeket várja szeretettel, míg a kamaszokat és szüleiket a különböző méretű 

adrenalin bombák kápráztatják el. A park területén számos bár és étterem kínál étkezési lehetőséget, 

illetve a bevásárló sétányon is remekül eltölthetjük az időt, amíg a család többi tagja a 

hullámvasutakat fedezi fel. 

 

ISZTAMBUL REPÜLŐVEL 

Kora reggeli érkezést követően a csapat megpróbálja a világ egyik legnagyobb városának legfőbb 

nevezetességeit megtekinteni. Idegenvezető kíséretében felkeresik többek közt a Kék mecset, Hagia 

Sophia, Topkapi palota épületét, és természetesen a Hippodrom tér, Egyiptomi Bazár vagy a 

kontinenseket összekötő hidak sem maradhatnak ki a programból. Nap közben lehetőség lesz 

kipróbálni az itt található számos török étterem egyikét, és egyénileg is barangolhatunk majd a 

szabadidőben. 

Visszaérkezés Antalyaba a késő esti órákban. 

 

ANTALYA AQUARIUM 

Fél napos családi kirándulás a világ legnagyobb vízalatti alagútjával rendelkező komplexumába, ahol 

40 különböző, tematikusan berendezett akvárium, hüllőház a legszínesebb és legveszélyesebb 

trópusi állataival és interaktív mozi várja az idelátogatókat. 

 

A fakultatív programok szervezését és lebonyolítását beutaztató partnereink végzik.  

A weboldalunkon feltüntetett programok, indulási napok és árak tájékoztató jellegűek, a program- és árváltoztatás jogát 

partnereink fenntartják maguknak. Fakultatív kirándulásokkal kapcsolatos panaszaikat kizárólag a helyszínen, helyi 

képviselőnk közreműködésével, a szervező irodánál tudják orvosolni.  
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