WYCIECZKI Z ALANYI NA 2017
Kargıcak, Mahmutlar, Tosmur, Konakli, Payalar, Türkler, Avsalar, Incekum, Okurcalar, Cengerköy

Zarezerwuj wycieczki z Polski otrzymaj do 5-10% rabatu!!!
NASZ FORUM NA FACEBOOK ‘TURCJA WAKACJA’ (kliknij)
KONTAKT ONLINE NA FB: Lena Turcja (kliknij)
WYCIECZKA

*Kapadocja
2 dni
polski przewodnik
(szczegóły kliknij)

*LOT BALONEM

CENA

DNI

W CENIE

SZCZEGÓŁY

49€

w cenie transfer, hotel 4-5* HB

http://nevsehir.dinler.com/

1 paket

w cenie: transfer, hotel 4-5*,
4 posiłki (1 śniadanie+2 obiady+1
kolacja), bilety wstępów (miasto

75€

poniedziałek,
czwartek
(3:30-20:30)

99€

w cenie: 1 śniadanie+2 obiady+1
kolacja), bilety wstępów,
ubezpieczenie + Wieczór
kapadocki z napojami all incl. i
przykąskami

140€

w cenie: transfer, ok 1h lot z
instruktorem, cieple napoje i
przekąski, szampan, certyfikat

Przy rezerwacji z Polski
Lot Balonem – 125€

W cenie: transfer do Pamukkale

Program: Wapenne tarasy,
Hierapolis, Necropolis, teatr, obiad,
kolacja. Dla chetnych:
basen Kleopatry 10€ i
Karahayit lecznicze żródło + błotko
10€

2 paket

(kliknij)

*Pamukkale
polski przewodnik
(szczegóły kliknij)

podziemne Saratlı, Muzeum
Göreme, Klasztor Derwiszy Konya)

29€
Pełny
paket
47€

poniedziałek,
czwartek
niedziela
(3:30-21:30)

W cenie: transfer, wstęp do
Pamukkale, obiad, kolacja
Przy rezerwacji z Polski - 43€
W cenie: transfer, obiad

*Alanya Tour
polski przewodnik

25€

niedziela
(9:00-16:00)

(szczegóły kliknij)

*KAS
(Kursunlu-AspendosSide)

polski przewodnik

25€
+ 10€
wstępy

Środa,
sobota
(8:30-19:00)

*Sapadere Kanion

(szczegóły kliknij)

29€

Uwaga: Dla hoteli w Okurcalar 5€
od os. za dojazd (min 4 os)
Dla hoteli w Kizilagac 10€ od os.
(min. 4 os)
dla hoteli w Side 10€ od os. za
dojazd (przy min 6 os.)
(Kursunlu wodospady –
Aspendos – Side)

W cenie: transfer, obiad, wstępy

(szczegóły kliknij)

(Perly gór Taurus)
polski przewodnik

Program: Seydisehir, Konya, Aksaray,
Üçhisar, Paşabag, Dolina Devrent,
Skalny Wielbłąd, Dolina Gołębi,
Karavanseray, skalny dom,
podzemne miasto Saratlı, Klasztor
Derwiszy Mevlana, Avanos, Muzeum
kościołów skalnych Göreme

Środa,
niedziela
(9:30-16:00)

W cenie: transfer, obiad, wstęp
do kanionu
Jaskinia Krasnoludków 3€

(liczba miejsc ograniczona)

Program: czas wolny na kąpiel na
plaży Kleopatry lub na bazarze,
jaskinia Damlatas, port Alanyi,
Czerwona Wierza, galeria zlota,
przejazd przez góry Taurus, piknik
nad rzeką Dımcay, kąpiel w rzece
Dla chetnych: jaskinia Damlatas
(1,5€), kolejka (ok 4€)
Program: teatr antyczny Aspendos,
akwedukty antyczne, plantacje
owoców sezonowych, most
Seldżucki, antyczne Side i port,
świątynia Apollona, czas wolny w
Side, Park Narodowy wodospadów
Kursunlu
Program: przerwa na panoramę
kanionu, wodospady, wioska turecka,
wizyta w tureckim domu, plantacje
owoców sezonowych, meczet, obiad
w restauracji nad rzeką, zwiedzanie
kanionu o dl. 800m, kąpiel w

wodospadzie, jaskinia Krasnoludków

*Antalya i jej
Cuda

39€

polski przewodnik

*VIP Hamam
(szczegóły kliknij)

Rafting
(szczegóły kliknij)

16/18€
19€

sobota
(8:30-18:00)

codziennie,
o kazdej
godzinie
codziennie
(8:30-19:30)

*Rafting «2w1»
(szczegóły kliknij)

*Jeep Safari

35€
(szczegóły kliknij)

20€

Od 14 lat można prowadzic

Mały statek - 15€
transfer, obiad, napoje
bezalkoholowe all incl.
Uwaga: za dojazd z Konakli,

Program: port Alanyi, Czerwona Wierza,
Doki, oplywamy 3 słynne jaskińie:
Piratów, Zakochanych i Fosforyzująca,
plaźa Kleopatry, animacje, pjana party,
kąpiel w morzu, jest szansa zobaczyc
delfinów i żólwi

środa,czwartek

niedziela

Türkler, Avsalar, Incekum,
Okurcalar,Mahmutlar,Kargicak–4€

W cenie: transfer, obiad z
napojami all incl. (cola, fanta,
woda, sprite, piwo, wino)

(9:30-15:30)

(szczegóły kliknij)

Starcraft

codziennie
(9:30-16:00)

poniedziałek,

30€

35€

Program: spływ górską rzeką ok
14km, skoki do rzeki
+ canyon rafting (trekking w
kanionie)
+ zjazd na linie (tyrolka)
Program: jazda terenowa po górach
Taurus, oblewanie wodą pod czas
jazdy, wioska turecka, meczet,
jaskinia Dim, obiad nad rzeką, kąpiel

W cenie: transfer, sprzęt (kask)

codziennie
ok2,5-3h

18€

Program: spływ górską rzeką ok
14km, skoki do rzeki + canyon
Rafting (trekking w kanionie)

Program: Kanion Sapadere,
wodospady, czas na kąpiel w
wodospadzie, wioska turecka, dom
turecki

30/45€
35/50€

(szczegóły kliknij)

Za dodatkową opłatą wszystkie inne
zabiegi oferowane w hamamie
18€ dla hoteli w Avsalar,Okurcalar
Program: spływ górską rzeką, skoki
do rzeki, obiad nad rzeką

W cenie: transfer, obiad
Wstęp do kanionu

*Quad Safari
Buggi Safari

15€

miasto, mury obronne, Brama Hadriana,
antyczny port Antalyi, czas wolny na
"pchlim targu", wodospady DüdenKarpuzkaldıran, galeria złota lub skór

codziennie
(9:30-16:30)

codziennie

*Rejs statkiem
pirackim

Program: spacer przez zabytkowe stare

W cenie: transfer, obiad
Dla chetnych: Jaskinia Dim 5€
Uwaga: za dojazd z Avsalar,
Incekum, Okurcalar, Mahmutlar,
Kargicak –5€

25€

Diskoteka
na

W cenie: transfer, obiad, sprzęt
(kapok,wiosła,kask)

poniedziałek,
środa, piątek
(8:30-19:30)

Jeep Sapadere
Sapadere

Luxusowy statek
Starcraft

pianą i olejkami, grota solna, błotna
kąpiel, sauna finska i parowa

transfer, obiad, sprzęt (kapok,
wiosła, kask)

30€

*Rafting «3w1»
(rafting +
canyon rafting + zjazd
na linie)

W cenie: transfer, obiad, wstęp
do parku motyli
dzieci 0-3 lat za darmo, 4-12 lat 20€
W cenie: transfer, peeling, masaż

Środa
sobota
(21:00-02:00)

W cenie: transfer, napoje all
incl. (cola, fanta, woda, sprite,
piwo, wino)

Program: port Alanyi, Czerwona
Wierza, Doki, oplywamy 3 słynne
jaskińie: Piratów, Zakochanych i
Fosforyzująca, plaźa Kleopatry,
pjana party, animacje, kąpiel w
morzu, jest szansa zobaczyc
delfinów i żólwi
Program: port Alanyi, animacje,
kąpiel w morzu, diskoteka w pianie
na statku

Mini Alanya Tour
Jeepem
Aquapark
(all inclusive)

12€

30€

codziennie
(17:00-20:00)
codziennie
(9:30-17:00)

Nurkowanie

40€

poniedziałek,
środa, piątek
(9:30-16:00)

Wędkowanie
na morzu

25€
50€

Codziennie
(9:00-15:30)
(6:00-10:00)

65€

codziennie
(ok 2h)

*Paralotnia

Paragliding
(szczegóły kliknij)

W cenie: transfer
Dla chetnych jaskinia Damlatas 2€
Uwaga: za dojazd z Konakli,
Türkler, Avsalar, Mahmutlar – 5€
W cenie: transfer, wstęp, obiad,
deser, napoje all incl. przez cały
dzien
W cenie: transfer, obiad, sprzęt,
Ograniczenie wiekowe od 9 lat

Program: plaża Kleopatry, Jaskinia
Damlatas, wzgórze zamkowe, meczet,
panorama na port Alanyi, widok o
zachódzie słonca z gór Taurus
dzieci 0-6 lat za darmo,
dzieci 7-12 lat - 25€

Uwaga: za dojazd z Kargıcak,
Mahmutlar, Konakli, Türkler, Payalar,
Avsalar, Incekum– 5€

Osoby z licencją mają inne głębokości
i miejsca do nurkowania

W cenie: transfer, śniadanie,
sprzęt wędkarski
W cenie: transfer, lot paralotnią z
instruktorem w tandemie ok 1520min.
Uwaga: dla hoteli poza Alanya
doplata za dojazd 5€

2 zejścia pod wodę z instruktorem
Osoba towarzysząca - 20€

Dla hoteli w Türkler, Payallar,
Avsalar,Inzecum, Okurdcalar, Karabur
un, Kargıcak - dopłata za dojazd 5€
za 50€ od os. statek na 2-4os.

Lądowanie na plaży
Kleopatry
Osoba towarzysząca - 15€
Uwaga: od 30kg do 125kg

Delfinarium

30€

codziennie
(9:00-12:30)

W cenie: transfer,
wstęp, pokaz delfinów i fok

dzieci 0-3 lat za darmo,
dzieci 4-9 lat - 25€
pływanie z delfinem 120€/os
(rezerwacji wcześniej)

Horse Safari

45€

Codziennie
(ok 2,5-3h)

W cenie: transfer z i do hotelu,
jazda konna

Jazda konna do antycznego miasta
Syedra. Dzieci od 7 lat (cena jak za
dr. osobę)

sobota
(8:30-17:30)

W cenie: transfer, obiad, wstępy

Program: antyczne miasto
Anamurion, zamek krzyżowców,
plantacje bananów

W cenie:
transfer, obiad, statek
wstępy 15€

Program: kościół św. Mikołaja,
amfiteatr, skalny cmentarz, statek w
kekowa, zatopione miasto

Anamur
polski przewodnik

35€

Demre-MyraKekova

35€

środa
niedziela
(4:00-21:00)

Green Kanyon

40€

codziennie
(8:00-17:00)

W cenie: transfer, statek, obiad,
napoje soft

Program: tama 185m, statek po
jedziorku do dużego i malego kanionu,
kąpiel

Privatny Statek

od
200€

dowolne
godziny

W cenie: transfer, obiad, napoje
soft, ubezpieczenie

cena zależy
od godzin trwania

poniedziałek
czwartek
(8:30-17:00)
codziennie
(9:00-23:00)

W cenie:
transfer, wstęp, obiad

Program: statek po rzece,
wodospady Manavgat, czas wolny,
bazar
Indywidualne zakupy w sklepie ze
skórami, w galerii ze zlotem i
srebrem

(15-30 os.)
na 3h i wiecej

Statek po rzece
Manavgat

25€

ZAKUPY

free

Transfer

Zarezerwuj wycieczki z Polski otrzymaj do10% rabatu!!! (kliknij)
*Wycieczki, ktore polecamy!

 Wszystkie podane ceny dotyczą osób dorosłych i dzieci powyżej 11 roku życia,
dzieci w wieku od 0 do 6 lat uczestniczą w wycieczce bezpłatnie, ale bez
gwarantowanego miejsca w autobusie.
 W Turcji wiek dziecka obliczany jest od roku urodzenia, a nie miesiąca, chyba że w
cenniku są zaznaczone inne opłaty.
 Ceny z hoteli położonych poza Alanyą mogą się niewiele różnić od tych
podanych w cenniku
 Wszystkie wycieczki są ubezpieczone

Zarezerwować wycieczki można przez:
FB - https://www.facebook.com/lenakemalkaratas
 Kom.: +9 0535 670 8842 (Viber, WhatsApp)
 E-mail - LenaAlanya@yandex.com
 Przez komunikator ze strony www.lenakemaltour.com


Przez NASZ FORUM NA FACEBOOK ‘TURCJA WAKACJA’ (kliknij)

Lub sms po przylocie na kom.: +9 05356708842 (Viber, WhatsApp)
(hotel, nr. pokoju, nazwisko) i oddzwonimy do pokoju!

 GADU - GADU: 3677857
 Skype: LenaKaratas
P.S Przy rezerwacji z Polski – zniżka 10% nie dotyczy
dopłat za dojazdy, wstepów, transferu, plywania z delfinem
i foką!

