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TÖRÖKORSZÁG 

FAKULTATÍV PROGRAMOK 

  

 Pamukkale - egész napos kirándulás (autóbusszal) 

Pamukkale természeti csodáját, illetve Hierapolist az UNESCO világörökségeként tartják 
nyilván. Gyógyvizű forrásait már a Kr. e. 2. században is használták, Európa minden részéről 
érkeztek ide a gyógyulni vágyók. Sokan telepedtek le Hierapoliszban és haltak meg itt. Itt 
találjuk Kleopátra fürdőjét, melyben a legenda szerint maga az egyiptomi királynő fürdőzött. 

 

 Demre – Myra – Kekova - egész napos (autóbusszal) 

Útjuk során hajóval ellátogatnak Kekovaba, az elsüllyedt városhoz. A kristálytiszta vízben 
fürdésre is lehetőség adódik, majd az ebéd után megtekinthetik Szent Miklós templomát, 
valamint Myrában a líkiai sziklasírokat és a római kori amfiteátrumot. 

 

 Hammam / török fürdő - félnapos 

A hotelek többsége már rendelkezik hammammal, azonban ezeket európai vendégek számára 
alakították ki. Kényeztesse magát egy eredeti, autentikus török fürdőben! A komplett 
kezelésbe tartozik a szauna, gőzkabin, iszapfürdő, sokkmedence és jakuzzi használata, 
valamint teljes bőrradírozás, habos- és olajos masszázs. 

 

 Rafting - egész napos 

Aki egy felejthetetlen élménnyel szeretne gazdagodni, annak mindenképpen ajánljuk a 
vadvízi evezést a Köprülü Kanyonban. A két részből álló túrát 7-10 fős csónakokkal, 
tapasztalt túravezető segítségével teszik meg. A program tartalmazza az ebédet. 
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 Jeep safari - egész napos 

Kirándulás a Toros-hegységbe nyitott jeep-ekkel. Adrenalin, fürdőzés, falusi élet, természet, 
ebéd, zene-tánc, szórakozás – ez a program mindezt nyújtja. 

 

 Aquapark - egész napos 

Kicsiknek és nagyoknak egyaránt megfelelő programot nyújtanak a csúszdákkal és egyéb 
játékokkal felszerelt élményparkok. Alanyából és Side-ből az Eftalia Island Aquaparkba, 
Antalya-ból és Kemerből a Troy Aquaparkba látogathatnak a vendégek. 

 

 Búvárkodás - egész napos 

Fedezze fel a Földközi-tenger víz alatti élővilágát gyakorlott búvároktatók segítségével. Két 
merülésre nyílik lehetőség a nap folyamán, közben egy ebéddel. Napozással, fürdőzéssel vagy 
könnyűbúvárkodással is tölthetik idejüket. 3 nap alatt akár búvárvizsgát is tehetnek. 

 

 Hajókirándulás - egész napos 

Kellemes kikapcsolódást nyújthat a családnak a Földközi-tengeri túra. A hajók felszereltsége 
megfelelő minden korosztálynak. Míg a matrózok elkészítik az ebédet, Önök gondtalanul 
élvezhetik a ragyogó napsütést, hűsölhetnek az árnyékban, gyönyörködhetnek a táj 
szépségében, megpillanthatják a delfineket, vagy fürdőzhetnek a kristálytiszta vízben. 

 

 Side by night – félnapos (autóbusszal) 

Az igen tartalmas félnapos program keretén belül bepillantást nyernek az iszlám vallásba, 
megtekinthetnek egy mecsetet, valamint ellátogatnak a manavgati vízeséshez. Vacsora után az 
estét a riviéra legjobb állapotában fennmaradt óvárosában tölthetik, ahol a történelem és a 
bazár szerelmesei is megtalálják számításukat. 
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 Delfinárium – félnapos 

Kellemes kikapcsolódást nyújthat az egész családnak a fókák es delfinek szórakoztató 
műsora. Lehetőség van fényképezkedni velük, mely külön fizetendő a helyszínen. 

Külön programkent kínáljuk a delfinnel való úszást, ami egy életre szóló élményt nyújthat. 

A delfinúszás kb. 100 euro/fő. 8 év alatti gyermek csak szülővel együtt úszhat, ebben az 
esetben minkét főre ki kell fizetni a 100 eurós részvételi díjat 

 

 Anatólia tüze - esti program 

Több mint 40 országban, nézők milliói látták a 120 táncosból álló csoport előadásait. 
Mozdulataikkal, zenéjükkel és a jelmezeikkel varázslatos hangulatot teremtenek a színpadon. 
241-et lépnek egy perc alatt, amivel a rekordok könyvében is helyet kaptak. Előadásaikból 
nem hiányozhat a hastánc, a dob show, kerengő dervisek, illetve eredeti török táncok. 

 

 Török est - esti program 

Az igazi karavánszerájban tartandó folklór est alatt megismerkedhetnek női- és férfi 
hastáncosok-, kerengő dervisek-, valamint a különböző régiók tipikus táncaival. 

 

  

A fent említett fakultatív programok ízelítőül szolgálnak utasaink számára, ám ezen 
kívül még számos szórakoztató nappali és éjszakai program szerepel kínálatunkban. 

A kirándulások minimum létszámhoz kötöttek. 

 


