Szeretettel üdvözöljük
Antalyában!

Antalya gyönyörű fekvéséről híres - Törökország,
de talán a Földközi-tenger medencéjének egyik
legszebb természeti környezetben található
települése. A város eredete is erre a szép tájra
vezethető vissza - a monda szerint II. Attalosz,
a híres pergamoni király azzal a céllal indította
útjára embereit, hogy találják meg számára a
földi paradicsomot - a küldöttség pedig a Toroshegység által körülölelt, szépséges öblöt jelölte
meg a világ legszebb helyeként, így alapították
éppen itt Antalyát. A város könyékén található
gyöngyörű strandokon és hosszú homokos és apró
kavicsos partszakaszokon rengeteg a szálloda,
de a leghangulatosabb rész egyértelműen a
belvárosnak számító Kaleici városrész. Itt találjuk
a város egyik nevezetességét, a híres Hadrianuskaput, de itt vigyázza a kikötőt a máig jól
megmaradt, vastag falakkal a várost védő erőd és
itt emelkedik Antalya jelképe a különleges alakú,
Yivli minaret és a híres óratorony is.
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Alanya Naplemente

Kekova & Myra

Alanya kínálja számunka a leggyönyörűbb napnyugtát a
környéken, és a legjobb mód arra, hogy mindeközben lássuk
a várost, az nem más, mint a tengerről nézve. Először is
felvisszük Önöket a Szeldzsuk várhoz, ahol elegendő időnk
lesz majd fényképeket készíteni a gyönyörű kilátásról Alanyra. Teszünk egy rövid kitérőt az ékszermanifaktúrába, ahol
szebbnél szebb csillogó ékszereket tekinthetünk majd meg.
Utunkat a belváros felé vesszük, ahol biztosítunk szabadidőt,
és egy kis sétát a kikötőben. Aztán pedig felszállunk
hajónkra, ahol elfogyaszthatjuk vacsoránkat, miközben a nap
leereszkedik a tengeren.

A Torosz-hegységen keresztül vezető, gyönyörű tájakkal
tarkított érdekes utat követően hajóra szállunk, és átkelünk
Kekova szigetére, ahol egy elsüllyedt régi Lykia-i települést
tekinthetünk meg a víz alatt. Lehetőségünk lesz arra is, hogy
megmártózzunk a kellemes vízben és lehűtsük magunkat.
Mindezek után a következő állomásun k a Szent Miklós
templom lesz Demre-ben. Végezetül tekintsük meg a Lykia-i
sziklasírokat! Nézze meg a különleges domborműveket,
amelyek anno a színházban használatos maszkokkal vannak
díszítve, s csodálja meg az amfiteátrumot!

Antalya Akvárium

Búvárkodás

A világ egyik legnagyobb akváriuma! A hatalmas területen
fekvő komplexumban a 40 különböző témájú akvárium
után elérkezünk a világ leghosszabb alagút akváriumjához,
amely 131 méter hosszú és 3 méter széles. Úgy érezhetjük
magunkat, mintha mi magunk is részese lennénk egy
kis időre e csodálatos világnak. Elsüllyedt hajóroncsok,
színes halak, égszínkék vízivilág, s az üveget megérintve
úgy érezhetjük, közvetlen közelről simogatjuk a felettünk
átsuhanó rájákat és cápákat. Felnőtteknek és gyerekeknek
egyaránt felejthetetlen élmény!

Látta már a Török Riviéra csodálatos vízalatti világát? Most
itt a lehetőség! Egy varázslatos utazás a víz alatt! Szakértő
búvárok segítségével merülhet alá az égszínkék Földközitenger vízébe, s tekintheti meg saját szemével a gyönyörű
növény- és állatvilágot, úszkálhat a halak között, s tanulhatja
meg a búvárkodás csínját-bínját. Ha esetleg párja, vagy
a család többi tagja nem szeretne merülni, de szívesen
elkísérné Önt, erre is van lehetőség: ők addig napozhatnak a
hajón és élvezhetik a gyönyörű kilátást.

Delfin-show

Pihentető hajókirándulás

Delfinek..a tengerek hihetetlen teremtménye... Csak Rád
vár!...Gyere és találkozz ezekkel a csodálatos emlősökkel,
érintsd meg őket és ússz velük....Hagyd, hogy valóra váljanak
az álmaid! Delfinjeink és fókáink szeretettel várnak mindenkit
az ő csodálatos világukban!

Nap, tenger, úszás és pihenés: ezek a kulcsszavai ennek a
túrának. Élvezzük a napozást a fedélzeten, a frissítő úszkálást
a tengerben és a gyönyörű kilátást Alanya vagy Kemer
partvidékére. Az ebéd és a helyi italok benne foglaltatnak
a túrában, tehát semmi más dolgunk sincs, mint élvezni az
álompihenést. Az, aki szereti nézni a gyönyörű öblöket és
erdőket, amelyek mögött a gyönyörű hegyek tornyosulnak,
ne hagyja ki semmiféleképpen ezt az egész napos varázslatos
yacht-túrát!

Izrael

Land of Legends

Szent föld, egy út, amely magával ragad hívő és nem
hívő embert egyaránt. Jeruzsálem az összes hitvallás
kiindulópontjaként mutatkozik. A három egy Istent hit,
a keresztény, a muzulmán és a zsidó vallás részéről szent
helynek számító Jeruzsálem kövei, ennek a 3 vallásnak a szent
nyomait és egymással való harcainak történelmét hordozza
magában.

A vízi világ legendája.
A kalandokkal és szórakozással teli Legendák világában
található Aqua World, ha szükséges adrenalint
pumpál bennünk, ha pedig szükséges, akkor pihentető
kikapcsolódást biztosít számunkra. Lélegzetelállítóan
izgalmas csúszdák, őrült folyó, és még sok más lehetőség
várja a kedves vendégeket e páratlan helyen.
Hullám medence: belevetheti magát a medence két méteres
élethű hullámai közé. Szörf medence: lovagolja meg a magas
hullámokat egy szörf deszkán!

Éjszakai szafari

Park Orman

Az éjszakai szafari este zajlik. Először összegyűjtjük a
vendégeket a hotelből 18:30-19:00 között, majd pedig egy
gyönyörű kilátású helyre visszük, ahol megtekinthetik a
csodálatos naplementét és fényképeket készíthetnek. Ezután
a jeep-ekkel elmegyünk az étterembe, ahol elfogyasztjuk a
vacsoránkat. A vacsora után folytatjuk utunkat a hatalmas
teherbírású járműveinkkel fel a hegyekbe. Az éjszakai jeep
szafariban több az adrenalin, mint a nappali szafariban. Az
éjszakai szafari egy olyan program, amelyet mindenkinek át
kell élni és meg kell tapasztalnia.

Az oda látogató vendégei számára természetet, szórakozást
és kalandot biztosító Park Orman legfigyelemfelkeltőbb
része a hegyi bob-pálya. A vendégek számára, a bob-pálya
540 méternyi lejtős és 270 méternyi emelkedő szakaszán
garantált az adrenalin.
A Park Orman másik figyelemfelkeltő egysége a 37 méter
hosszú kilátó. A kilátó, amelybe lifttel lehet felmenni,
egyúttal platformként szolgál a 300 m hosszú drótkötélpálya számára is. A kilátó torony az Isztambuli Kız Kulesi
mintájára készült.

Pamukkale

Poligon

Pamukkale török szó, jelentése: gyapotvár. Amikor először
megpillantjuk ezeket a hófehér teraszokat, akkor meg is
fogjuk érteni, hogy miért. Az UNESCO 1988-ban felvette
a Világörökség listájára. Vegyük le a cipőnket és tegyünk
egy sétát ezekben a csodálatos természetes medencékben,
amelyek kellemes meleg és kristálytiszta vízzel vannak
feltöltődve, és gyönyörködjünk az elénk táruló kilátásban.
Miután felfedeztük a mészkő teraszok minden pontját,
belépünk az ősi városba, Hierapoliszba. Ugyanitt találhatóak
Kleopátra termálvizes medencéi, ahol ősrégi oszlopok és
történelmi emlékek között élvezhetjük a gyógyvíz jótékony
hatásait.

Antalya-i lövész pálya: egy hatalmas földterületen található
zárt lövészpálya, kávézó, étterem, kert, a gyerekeknek
játszótér, és még sok olyan szórakozásra alkalmas
lehetőséggel, amely által élvezheti a természet csodálatos
erejét a városból kiszabadulva.

Rafting

Út és folyó

Lovagold meg a zuhatagokat ezen a 2 fokos vízű folyón
az Antalya-i Nemzeti Parkban. (14 km) Osszon meg egy
csónakot barátaival vagy más kalandra vágyókkal (maximum
12 fő). Egy izgalmas nap, amely tartalmazza a biztonságos
felszerelést, szakértő vezetőt és az ebédet. Nincs szükség
egyéni órákra a felkészüléshez. Előtte a helyi csoportvezető
fog szolgálni nekünk minden olyan információval, amelyre
szükségünk lehet: hogyan kell evezni, ülni a csónakban és
követni a parancsokat. A Nemzeti Park arra is lehetőséget
biztosít, hogy az ide látogatók gyönyörködhessenek a
lélegzetelállítóan gyönyörű tájban.

A jármű egy nyitott jeep lesz, amely biztonságosan és
kényelmesen fogja Önöket elszállítani azokra a helyekre,
amelyek szavakkal leírhatatlanok. Az érintetlen természet
szépsége és változatossága lélegzetelállító. A Köprülü folyón
keresztül el fogunk jutni Sagrin-ig. Sagrin-ban meg fogjuk
látogatni a falut és a mecsetet. Mindezek után elmegyünk
a rejtett kanyonba és a Bügrüm forrásvizéhez, egy görög
hídon keresztül. A következő állomásunk az ebéd lesz. Az
ebéd után kezdődik a kalandos túra második része. A rafting
kezdőpontjánál megkapjuk majd az eligazítást, és át is
öltözhetünk. A csodálatos Köprülü-folyón keresztül fogunk
lehaladni, 13 km-t.

Tengeralattjáró

A Taurus-hegység színei

A harmadik generációs turisztikai NEMO tengeralattjáró,
44 utas és 2 pilóta kapacitással a világ legfejlettebb
technológiájával és a legszigorúbb biztonsági rendszerével
rendelkező turisztikai tengeralattjáró. A magas akkumulátor
kapacitásnak köszönhetően 10 óra hosszáig képes
megszakítás nélkül mozgásban maradni, és 72 óráig
képes a víz alatt maradni, illetve kiemelkedően magas a
mozgásképessége. NEMO naponta 10-szer képes merülni,
mindenféle külső támogatás nélkül. A NEMO belsejében
található rendszer folyamatosan frissíti a bent található
oxigént, és egyúttal hűti is azt, hogy utasaink kényelmesen és
biztonságban élvezhessék a merülést.

Utunk a Taurus hegység közepébe vezet bennünket. Első
megállónk egy nagyon öreg falucska lesz, ahol a házak ősrégi
fából és kövekből készültek. Majd pedig elindulunk a kanyon
fele egy rövid sétát megtéve. Megérkeztünk a szakadék
mélyéhez, a földalatti bejárathoz. Itt található Ormana
titka, a barlangba csak hajóval tudunk bemenni. Azok,
akik szeretnének, beljebb mehetnek a rejtelmes világba,
miközben a többiek maradnak és élvezik a pihenést. E csoda
után tovább megyünk, hogy felfedezzük Ormana vidékéz: a
hely, ahol mezők különböző színekben pompáznak, ahol a
vadlovak boldogan és szabadon szaladgálnak.

Vip Hamam

Manavgat

A VIP hamamban a szolgáltatás sokkal egyénibb és
különlegesebb. A különbség a normál hamam és a VIP
hamam között az, hogy ez utóbbiban limitált a részvevők
száma. A normál hamam-ban, mivel egyszerre több
vendéggel foglalkoznak, ezért néha tumultus alakul ki. De a
VIP hamam, mivel egyéni szolgáltatást nyújt, így nem lehet
probléma a szolgáltatás minőségével és idejével. A vendég
sokkal kényelmesebben és komfortosabban érezheti magát.
Ezen kívül még a VIP hamam-ban a normál hamamhoz
képest extra szolgáltatások is várják a kedves vendégeket.
Például másmilyen masszázs vagy a masszázs időtartama is
hosszabb lehet. Az igazi török hamam ízét leginkább a VIP
hamamban tudják megtapasztalni.

Kirándulások nagyszerű kombinációja: vásárlás, Manavgatvízesés, strandolás és pihentető hajótúra. Látogassa meg
a Manavgat-i vízesést, és készítsen pár gyönyörű képet a
környéken! Vásárolja meg a csecsebecséket, apróságokat
előállítási áron a textile áruházból mielőtt a piacra
érnénk! Fáradjon be a híres Manavgat-i piacra, a vásárlók
paradicsomába, élvezze az alkudozást, és talája meg a
legmegfelelőbb ajándékokat! A délután pihenéssel lesz teli.
Végig szeljük a hideg és zöld színű Manavgat-folyó vizét Az
ebéd után, amely a fedélzeten lesz, a hajó ki fog kötni a folyó
és a tenger találkozásánál, egy gyönyörű homokos parton.

VIP Shop

VIP yacth

Amennyiben bőr és/vagy arany termékeket szeretnének
vásárolni, forduljanak hozzánk bizalommal! Megbízható,
garanciális üzletekbe irányítjuk Önöket. Az Önök által
megadott időpontban egy privát autó felveszi Önöket a
szálloda előtt és elszállítja Önöket az üzletbe, majd pedig
vissza a hotelbe, ha nem történt vásárlás, akkor is.

Ha szeretne belekóstolni a luxus életbe a Riviéra gyönyörű
partjain, akkor ne habozzon! Csatlakozzon hozzánk
egy felejthetetlen napra! Szakadjon ki a hétköznapok
szürkeségéből, és élvezze a luxus körülményeket egy
gyönyörű yachton! A ringatózó hajóról kényelmesen,
hátradőlve, egy koktéllal a kezében gyönyörködhet a Taurushegység csodálatos vonulataiban, az égszínkék tengerben, a
természet csodáiban!

