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FAKULTATÍV PROGRAMOK
ANTALYA 2021
NAP

KIRÁNDULÁS

MEGJEGYZÉS

IDŐTARTAM

ELLÁTÁS

ÁR

Egész nap

Ebéd

45 €

Fél nap

-

35 €

Manavgat hajókirándulás

Textilüzlet, piac, mecset- és
vízesés látogatással egybekötött
hajókirándulás

Delfin Show

Delfinek és fókák elképesztő előadása

Green Canyon

Hajókirándulás a festőien szép zöld
kanyonba fürdési lehetőséggel

Egész nap

Ebéd

55 €

Manavgat hajókirándulás

Textilüzlet, piac, mecset- és
vízesés látogatással egybekötött
hajókirándulás

Egész nap

Ebéd

45 €

Szombat

Delfin Show

Delfinek és fókák elképesztő előadása

Fél nap

-

35 €

Vasárnap

Green Canyon

Hajókirándulás a festőien szép zöld
kanyonba fürdési lehetőséggel

Egész nap

Ebéd

55 €

Antalya Aquarium

A tenger élővilágának felfedezése

Egésznap

-

50 €

Delfin úszás

Felejthetetlen kaland a barátságos
delfinekkel

Fél nap

-

125 €

Hajókirándulás

Kellemes egész napos program a
tengeren

Egésznap

Ebéd

60 €

Hamam - Törökfürdő

Test és lélek teljes kikapcsolódása és
megtisztulása

2,5 – 3 óra

-

30 €

Jeep Safari

Kalandozás a közeli hegységben, off
road

Egész nap

Ebéd

50 €

Buggy safari

Kellemes családi program a
hegyekben, buggy

Fél nap

-

40 €

Quad safari

Motorcross 4 keréken

Fél nap

-

40 €

Búvárkodás

Vízalatti világ felfedezése

Egész nap

Ebéd

50 €

Anatólia Tüze Show

Fergeteges tánc show a csillagos ég
alatt

Este

-

50 €

Tengeralattjáró

Tenger felfedezése egy
tengeralattjáróval

1 óra

-

99 €

Pamukkale

UNESCO világöröksége, hófehér
mészkőteraszok, Hierapolisz romjai,
Kleopatra fürdő (extra)

Egész nap

Ebéd

95 €

Kappadókia repülővel

Tündérkémények, földalatti város,
Göreme, kerengő dervisek (extra)

Egész nap

-

210 €

Isztanbul repülővel

Kék mecset, Hippodrom tér, Topkapi
Palota, Egyiptomi bazár

Egész nap

-

170 €

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Minden nap

Létszámhoz és
nem naphoz kötött
kirándulások
(ezekre való
jelentkezést kérjük
idegenvezetőinknek
jelezni az első napon)

Last Call Travel csupán közvetítői szerepet vállal a kirándulásokkal kapcsolatban. A kirándulások aktuális programjáról, a kirándulásokon való részvétel feltételeiről, valamint
az árakról a helyszínre érkezéskor helyi képviselőnk ad tájékoztatást. A weboldalunkra feltöltött árak, indulási napok tájékoztató jellegűek.
Magyar nyelvű idegenvezetést a kirándulásokon csak megfelelő létszámú jelentkező esetében tudunk biztosítani. A minimum létszám kirándulásonként változik, erről
minden esetben helyi képviselőnk a helyszínen ad tájékoztatást. A gyakorlat szerint az indulás előtti napon lemondott utazások esetében csak orvosi igazolás bemutatásával
igényelhető visszatérítés a befizettet részvételi díjból. Kérjük, tájékozódjanak a programok lemondási feltételeinek részleteiről helyi képviselőnknél. Felhívjuk kedves utasaink
figyelmét, hogy a kirándulásokkal kapcsolatos panaszokat kizárólag a helyszínen, képviselőinkkel tudják intézni. A helyi szervező fenntartja a jogot a program változtatására.

