
 

 

FAKULTATÍV PROGRAMOK 

 

ZÖLD KANYON 

Az egész napos kikapcsolódást szolgáló program során festői, türkiz zöld kanyont csodálhatunk 

meg. Az ebédet egy gyönyörű panorámájú hegyi étteremben fogyasztjuk el. A túra során elha-

józunk a kis-, és nagy kanyonba, ahol lehetőség nyílik fürdőzésre. 

  

TAURUS TROPHY 

Különleges program keretén belül lehetőségünk adódik zárt terepjárók vezetésére, raftingo-

lásra egyaránt. Helyszínünk a festői szépségű Köprülü nemzeti park, ahol meglátogatjuk Selge 

ókori városát, római időkből fennmaradt színházát, majd következik a mini vadvízi evezés. Ebé-

dünket bázisunkon a folyó partján fogyasztjuk el. 

  

DEMRE / MYRA, KEKOVA - KIRÁNDULÁS 

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

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

a régi korokba repítenek. A St. Nicolas templom ma már múzeumként üzemel. St. Nicolas-t a 

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

város a Kekova-sziget közelében. Itt vitorlázni fognak a házak romjai és a templom körül. 

  

PAMUKKALE (1 napos) 

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

szág szimbóluma és egyike a világ természeti csodáinak. Közvetlenül felette magasodik Hiera-

polis szent városa. A program során megismerhetik “Kleopatra fürdőjét”, mely a világszép ki-

rálynő szépségének forrása a legendák szerint. 

  

TÖRÖK FÜRDŐ (Hammam) 

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

tük 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 szappa-

nozás, testradírozás, ledörzsölés tartozik a kezeléshez. Utána átkísérik Önöket egy pihenő te-

rembe, ahol teát kínálnak fel. A program végén megújultan, kipihenve térnek vissza a hotelbe. 

  

 

T Ö R Ö K O R S Z Á G  



 

DELFIN-SHOW 

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

finek megmutatják tehetségüket. A delfinek követik az idomárok utasításait, mellyel felejthe-

tetlen 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! 

  

RAFTING 

A vadvízi utazás Önre vár! A Köprülü folyó meseszép környezetében kipróbálhatja magát a raf-

tingolásban. Kezdőknek is alkalmas terep, ahol a túravezetők segítségével 6-12 személyes raf-

tokon, vagy 2 személyes kenukon ereszkedünk le a habokon. A túra során átadhatjuk magunkat 

a vizes örömöknek és versenyezhetünk a többi hajóval. A túra legszebb részeit profi fotósok 

megörökítik, melyeket meg lehet vásárolni. 

  

SIDE BY NIGHT 

Side városa ismert a tengerparton található templomáról. Az antikváros egy csodálatos félszi-

geten fekszik. Este egy rövid hajókirándulás során megtekinthetik ezt a varázslatos kicsi telepü-

lést. Már a templom látványa elegendő ahhoz, hogy elcsábítsa Önt a város zajától! 

  

ALANYA VÁROSNÉZÉS 

Alanya a Törökországot kedvelő utasok körében az egyik legkedveltebb üdülőhely, de vannak 

olyan vendégek is, akik először látogatják meg Törökországot, számukra még sok újdonságot, 

szépséget rejt a város. Ha szeretné Alanyát igazán megismerni, a városban megfelelően tájéko-

zódni, akkor ez a program tökéletes választás. Idegenvezetőink mesélni fognak Önnek Alanya 

városáról. 

  

MANAVGATI HAJÓKIRÁNDULÁS 

Manavgat a várost kettészelő folyóról kapta a nevét. A program mecsetlátogatással és a ma-

navgati vízesés megtekintésével kezdődik, majd egy nyugodt, kellemes programon vehetnek 

részt az utasok, lehajózva a folyó deltájáig. Itt lehetőség nyílik fürdeni a tengerben, vagy a fo-

lyóban. Majd lehetőség nyílik Manavgat piacán a vásárlásra. Útközben könnyű ebédet fogyasz-

tunk el a hajón. Ezután visszatérnek a hajókikötőbe, és visszaszállítják Önöket a szállodájukba. 

  

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 prog-

ram során egy ebédet is elfogyasztanak, megnézik a Kursunlu-vízesést, mely a nemzeti park zöld 

környezetét teszi még csodálatosabbá. 



 

  

ANATÓLIA TÜZEI 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! 

  

SIDE HAJÓKIRÁNDULÁS 

Side régi kalóz öbölként ismert. 5 km-re Manavgattól ez a kicsi félsziget milliók számára nyújt 

ideális nyaralóhelyet. A hajókirándulás remek lehetőséget kínál arra, hogy Side városát más 

szemszögből is láthassuk. Apolló temploma csodálatos látvány a szárazföldről és a tengerről 

egyaránt. A kirándulás során lehetőség nyílik az úszásra, a kikapcsolódásra. A hajón ebéd várja 

a programon résztvevőket. Ezt a napot Ön és családja is élvezni fogja! A hajókirándulás remek 

lehetőség a pihenésre és a szórakozásra! 

  

ALANYA HAJÓKIRÁNDULÁS 

A program egy romantikus hajóval halad alanya kikötőjéből indulva a part közelében. A keleti 

Riviéra legkedveltebb kirándulása, mely keretén belül megtekintésre kerül a régi hajóépítő mű-

hely, a kalózok barlangja és a szerelmesek barlangja. A hajó többször is tart megállót, ahol le-

hetőség nyílik megmártózni a vízben. Az ebédet és italokat a hajón szolgálják fel. Késődélután 

visszatér a hajó Alanya kikötőjébe. 

  

KAPPADÓKIA (2 napos) 

A résztvevők két csodálatos napot tölthetnek el Anatólia szívében, ahol a szél és víz káprázatos 

képződményeket hozott létre. Az első napon a Taurus- hegységen át Anatólia központjába ve-

zet az út. A programsorán megtekintik Kaymaklit, a földalatti várost, Üchisar-t és Taubental-t, 

melyek a keresztények rejtekhelyei voltak. Az este végén egy vacsorával zárják az élményekben 

gazdag napot, majd egy éjszakát töltenek el egy hotelben. Második napon a reggeli elfogyasz-

tása után megtekinthetik Göreme szabadtéri múzeumát, ahol kézzel készített szőnyegek meg-

tekintésére is lehetőség van. Ezután Avanos városa következik. Az Antalyaba való visszaút során 

lehetőség nyílik megnézni a Sultan Han karavánszerájt Aksaray városában. A Taurus-hegység 

hegyláncai között buszozva visszatérnek Antalyába, miközben megcsodálhatják az anatóliai fal-

vakat… 

  

További programlehetőségekről a helyi képviselők adnak részletes tájékoztatást. 

A programokra jelentkezni és befizetni a helyi képviselőnknél lehet, aki az érkezés napján 

megadja a hotelben tartandó információs találkozó időpontját. 


