CENNIK LATO 2019
REJON Antalya
WYCIECZKA
Kapadocja
2 dni
/polski przewodnik/
Bez sklepów!
Bajkowa kraina kultury
i natury. Najbogatszy
program! Nocleg w
skalnym hotelu.

Dzień

Środa,
Niedziela

CENA

SZCZEGÓŁY

Wersja
100€

W cenie: hotel 4*, 2 x śniadanie, 2 x obiad, 1 x kolacja,
bilety wstępu (Muzeum Göreme, miasto podziemne
Saratlı, Klasztor Derwiszy Konya, twierdza Uçhisar),
transfer, ubezpieczenie.

Dodatki dla chętnych: Noc Kapadocka 25€, lot balonem przy wcześniejszej rezerwacji: 159€
Pamukkale Express
1 dzień
/polski przewodnik/
Bez sklepów!
Antyczne uzdrowisko,
wczesny powrót

Wtorek,
Czwartek
Sobota

Wersja
55€

W cenie: transfer, ubezpieczenie, śniadanie, obiad,
bilet wstępu, zwiedzanie meczetu, Karahayit.
Bez sklepów!

Dodatki: Kąpiel w Basenie Kleopatry 50 TL/10€
Antalya z Aquarium
/polski przewodnik/

Poniedziałek

65€

Starówka w Antalyi, Aquarium z Tunelem, wodospad
arbuzowy, w cenie wstępy, obiad. Bez sklepów!
Dzieci: 0-2 lat bezpłatnie, 3-12 lat 49€.

P.A.K. – Pamfilia
/polski przewodnik
grupa polska min.
8 chętnych /

Lawendowa wioska i
jezioro Salda
/polski przewodnik/
Odbywa się w okresie
Lipiec-sierpień

39€

Wodospady Kurşunlu, teatr Aspendos, antyczne
Perge. Obiad i bilety wstępów w cenie. Bez sklepów!

Poniedziałek
Piątek

35 €

Lawendowa wioska, czas wolny na polach lawendy,
pobyt i kąpiel nad lazurowym jeziorem Salda, obiad,
punkt widokowy nad zaporą Karacaören
(śniadanie we własnym zakresie – lunch box lub
płatne podczas postoju)

Poniedziałek

59€

Trekking po wąwozie Saklıkent, starożytne miasto
Tlos, piknik na wodzie. Obiad i wstępy w cenie.

Poniedziałek

Tlos – Wąwóz
Saklikent
/polski przewodnik
grupa polska min.
8 chętnych /

Stambuł 1 dzień
/samolotem, polski
przewodnik/
Stambuł 2 dni
/samolotem, polski
przewodnik/

Codziennie

189€

Zwiedzanie największych zabytków Stambułu.
Przelot, transfer, polski przewodnik, obiad w cenie.
Dodatkowo płatne wstępy. Dziecko 0-2 lata 50€, 3-12 100€
Rezerwacja do miesiąca wcześniej przed przylotem do Turcji

Codziennie

199€

Zwiedzanie Stambułu, nocleg w hotelu 3*,
wyżywienie HB. Przelot, transfer, polski przewodnik,
dodatkowo wstępy. Dziecko 0-2 lata 50€, 3-12 lat 150€
Rezerwacja do miesiąca wcześniej przed przylotem do Turcji

Poniedziałek

50€

Miasto Św. Mikołaja, grobowce w Myrze, rejs po
zatopionym mieście Kekova. W cenie rejs, obiad,
bilety wstępu.

/grupy międzynarodowe
obsługa po angielsku /

Codziennie

25€

Całodzienna wycieczka: 2,5 h spływu górską rzeką
(ok. 15 km), w cenie obiad, sprzęt: kaski – kapoki wiosła, instruktor, ubezpieczenie.

Rafting 3 w 1

Poniedziałek
Środa
Piątek

35€

Przeprawa przez wąski kanion, jazda na linie nad
kanionem oraz 1,5 h raftingu, w cenie obiad,
ubezpieczenie, sprzęt, instruktor.

Demre Myra Kekova
/ polski przewodnik
grupa polska min.
8 chętnych/

Rafting

/grupy międzynarodowe
obsługa po angielsku /

Udział dzieci w wycieczkach: 0-6 lat bezpłatnie, bez gwarantowanego miejsca w autobusie (można dokupić samo
miejsce podczas rezerwacji), 7-12 lat połowa ceny, powyżej pełna cena, chyba że w cenniku podano inaczej.

Kontakt SMS / WhatsApp: +90 537 434 94 77 – Jeśli chcesz zarezerwować wycieczki telefonicznie
lub otrzymać informacje, napisz wiadomość: nazwisko, hotel, numer pokoju oraz godziny oddzwonimy do pokoju!
E-Mail: info@alanyaonline.pl

Zapraszamy 😊
Sprawdź opinie o nas na Facebooku: www.facebook.com/alanyaonline/reviews lub na
portalu TripAdvisor: http://bit.ly/aotripadvisor

