WYCIECZKI Z ANTALYI NA SEZON 2017

Zarezerwuj wycieczki z Polski i otrzymaj do5% rabatu!!! (kliknij)
WYCIECZKA

Kapadocja
2 dni
polski przewodnik

CENA

75€

1 paket
105€
(min.
3os.)

LOT BALONEM
(kliknij)

Pamukkale

DNI

poniedziałek
czwartek
(4:30-21:00)

W CENIE
w cenie transfer, hotel 4-5* HB
w cenie: transfer, hotel 4-5*,
4 posiłki (1 śniadanie+2 obiady+1
kolacja), bilety wstępów (miasto
podziemne Saratlı, Muzeum
Göreme, Klasztor Derwiszy
Konya)

140€

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

39€

W cenie: transfer do Pamukkale

Pełny
paket 55€

poniedziałek
czwartek
niedziela
(6:30-20:00)

W cenie: transfer, wstęp do
Pamukkale, obiad, kolacja

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

Rafting «3w1»

Rafting «2w1»

39€

30€

poniedziałek,
środa,
piatek
(9:00-17:30)

Rafting

*Quad Safari

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

Pry rezerwacji z Polski
Lot Balonem - 130€

Program: Wapenne tarasy,
Hierapolis, Necropolis, antyczny
teatr, obiad, kolacja
Dla chetnych: basen Kleopatry - 12€
Karahayit lecznicze żródło i błotko –
11€

polski przewodnik

(rafting +
canyon rafting +
zjazd na linie)

SZCZEGÓŁY
http://nevsehir.dinler.com/
http://urgup.dinler.com/

Korzystac mogą dzieci od 10 lat
(cena jak na drosłą osobe)
W cenie: transfer,obiad,sprzęt
(kapok,wiosła,kask),ubezp.

22€

codziennie

35/45€

codziennie
(ok 2h)

Program: spływ górską rzeką ok
14km, skok ze skałki
+ canyon rafting (trekking w
kanionie)
+ zjazd na linie (tyrolka)
Program: spływ górską rzeką ok
14km, skok ze skałki + canyon
Rafting (trekking w kanionie)
napoje, zdjęcia, film
P.S. Jest możliwośc zakupu lub
wypożyczenia obuwia do Raftingu

Program: spływ górską rzeką z
przerwami
W cenie: transfer, sprzęt

Od 13 lat można prowadzic
Transfer z Kundu, Lara

wstępy 15€, napoje

Demre-MyraKekova

W cenie: transfer, ubezp., obiad,
statek w Kekova

45€

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

Zarezerwuj wycieczki wczeszniej – otrzymaj do 5% rabatu (kliknij)




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/kemallena
 Kom.: +9 0535 670 8842 (Viber, WhatsApp)
 GADU - GADU: 3677857
 Skype: LenaKaratas
 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!

P.S Przy rezerwacji z Polski – zniżka 5% nie
dotyczy opłate za dojazd i wstepów!

