
 
ЕКСКУРЗИИ АНТАЛИЯ 2019 

 

 

 

Памуккале (закуска, обяд, вечеря, включен 

вход в Хиераполис. Басейн и напитки се 

заплащат допълнително) – цени от 70 евро 

Паммуккале е чудо на природата! Приближавайки 

се към планината, се вижда бял склон, огромен 

водопад от калций с добре оформени басейнчета с 

приказно син цвят. В действителност - това е 

калциев седимент, който излиза на повърхността.  

Всеки, който посещава това място, остава впечатлен от това ослепително място. 

Белите тераси и водопадите представляват наистина  удивителен гледка. 

Ще можете да се убедите и в голямата сила на термалната вода, докато релаксирате 
в басейна на Клеопатра. 

На върха на планината Памуккале, в района на националния парк, се намират 

руините на древен римски град Хиераполис - лечебен курорт, основан през 190 г. 

пр. Хр. от царя на Пергамон. Като използваме този град като пример, ще ви покажем 

лицето на древната метрополия. 

 

 

Кападокия  (закуска, обяд, вечеря, 

ресторант Mevlana, подземен град, музей 

на открито Гьореме, нощувка в  4 * хотел, 

всички напитки са допълнително) – цени 

на запитване 

По време на това пътуване ще имате чудесна 

възможност да разберете повече за турската 

история, култура, религия и да видите 

прекрасния лунен пейзаж на това място.. 

Свещената  Коня е мястото, където Мевляна, 

великият философ учи. Днес има манастир на дервишите, който е създаден в 

паметта на Мевляна. Този момент от пътуването е повод  да научим нещо ново за 

исляма и историята на тези земи. 

Ефектната вулканична ерозия в Кападокия е дом на първите християни от Анадола. 

В сърцето на Анадола вятърът и водата са създали феноменални пейзажи, 

великолепни форми на конуси, пирамиди и игли. Хората оформяли тези камъни в 

църкви, къщи и градове и създавали за себе си рай в природата. Най-накрая турците 

наричат това място Кападокия, което означава "приказни комини".  

Стигаме до Кападокия, където има хиляди приказни комини, като минаваме през 

планините Таурус -  високи части от Анадола. В програмата на обиколката се 

посещават подземни градове, а именно Üçhisar и Taubental, където са се криели 

древните християни. Музей на открито на Göreme и фабрика за предмети от  оникс. 

На връщане към Анталия се посещава Кервансарай по стария път на коприната – 

едно пътуване във времето, докосване до историята на селджуките. 

 

 

 



 
 

 

Река Манавгат – пътуване с кораб – цена от 44 евро 

 

Плавайки по прохладната пълноводна  

р.Манавгат, ще можете да се насладите на 

зелена природа, да видите риболовни ферми, 

водни костенурки, пеликани, да плувате в 

реката и / или морето,  с много анимация на 

борда и включен обяд. Ще имате свободно  

време в стария град на Сиде. Посещава се 

ателие за бижута, както и шоу за кожени 

изделия. Можете да си направите там покупки 

с гарантирано най-ниска цена и най-добро 

качество. В това пътуване всички напитки се заплащат допълнително. 

                  

 

 
 

                  
 

 

 

Град Алания,  пътуване с корабче из залива на Алания, пътуване до р.Дим  и 

включен вход в пещерата 

Ще пътуваме до р.Дим, на около 8 километра от гр. Алания до пещерата на р.Дим. 

Ще имате възможност за слънчеви бани до реката, както и на посещение на 

пещерата. Връщаме се в Алания – посещение на замъка. Следва разходка с корабче 

из залива на Алания. Ще имате възможност да поплувате. Насладете се на сините и 

тюркоазените чисти води под блестящото слънце. Очакват Ви множество спирания за 

плуване в морската вода, анимация, барбекю на яхтатат, прекрасна панорама, 

релакс, забавление… и много други. И ако имате къдмет този ден – да видите 

делфини! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     
 

PAK – (Perge & Aspendos & Kurşunlu) (посещение на древния град  Perge, 

амфитеатъра в Aspendos, водопада Кursunlu, всички напитки са допълнително) 

 

Перге, където хетейците са се заселили през 1500 г. пр. Хр. се намира на 18 км от 

Анталия. Смята се, че Перге е бил най-старият селищен район в Памфилия. Известно 

е, че Свети Павел е спрял в Перге, когато Перге е бил важен град на Памфилия. В 

този град са намерени древни останки като Агора, Елинистична порта, Римска порта,  

улица с колони, Римска баня, Гимназиум,  Монументална чешма, Акропол, Театър и 

Стадион си заслужават да бъдат видени от туристите. След като посетите Перге, 

нашите автобуси ще ви отведат до Аспендос. 

Аспендос е древен град на изток от Анталия. Театърът в  Аспендос е с капацитет от 

15 000 места. За него  се казва, че е най-добре запазеният театър в Мала Азия 

(Анадола). Театърът в Аспендос е един от най-старите театри в световната история. 

Той е място на провеждане на различни концертни прояви на турския фолклор, 

турски нощи и др. Красивите галерии на театъра, сценичните декорации и най-

важното – акустиката на театъра отразяват таланта на архитекта му -  Зенон. 

Следва посещение на  водопадите Куршунлу и прекрасната природа около тях. 

 
 

     
 

 

Demre Myra Kekova (включен вход в античния град Мира, църквата "Св. Никола", 

екскурзия с лодка в Kekova, включен обяд; напитките не са включени) 

 

Насладете се на разходка с лодка в Кекова с чудесна панорама на античните 

градове  Кекова и Симена. 

 

Myra, днес наричана още Demre, може да бъде достигнато чрез фантастичен път 

край брега. Една от най-отличителните черти на Демре е римският театър, който е 

добре запазен. Ще видите гравираните гробници, датиращи от 4 и 5 г.пр.Хр. в 

допълнение към църквата, където е погребан Свети Николай. Известно е, че Свети 

Никола е живял в Мира като покровител на моряци и деца. Друго важно място е 

потънал град близо до остров Кекова. Тук ще плавате над руините на къщи, църква 

и пристанище. 



Не забравяйте да си вземете фотоапарата и банския си костюм. 

 

 

     
 

Фазелис & Улюпинар & Тахтали (обяд, включен вход в античния град Фазелис, 

всички напитки и билет за въжената железница - допълнително) 

Посещение на античния град Фазелис близо до Кемер, обяд в района на естествения 

рай на Улюпинар. И пътуване до върха на планината с кабелна железница до 2365 м 

за перфектна панорама. 

 

 
Рафтинг – цени от 26 евро (включен е 

обядът, всички напитки са допълнително) 

Ускорете адреналина си в хладните и 

неспокойни  води в прекрасната природа на 

KÖPRÜLÜ KANYON за един незабравим ден на 

приключения и забавления. Древен римски 

каменен мост, който дава на този национален 

парк името си. Рафтингът включва обяд на 

барбекю на брега на реката. 

 

 
 

                 
 

Град Анталия и шопинг (обядът е включен в цената,  всички напитки са 

допълнително) 

Посещават се бижутерска фабрика, за кожи и килими, с възможност за закупуване с 

гаранция за най-добра цена и качество. Свободно време в центъра на Анталия. Ще 

посетим старата част на Анталия, наречена Kaleici, с портата на Hadrian, 

Часовниковата кула, Fluted Minaret, Palm Street и старото пристанище. В Калейчи 

има много красиви стари къщи. Усетете и красивата природа на водопада Карпуз 

Калдъран /Дюден/ 

 



 
 

                  
 

Алания – полудневна екскурзия и шопинг /само за клиенти от района на Алания/ 

Посещават се бижутерска фабрика, за кожи и килими, с възможност за закупуване с 

гаранция за най-добра цена и качество. Свободно време в центъра на Алания. 

Посещение на  традиционния открит базар на Алания. 

 

 
 

Хамам (турска баня) – цени от 25 евро 

 

Хамамът (турската баня) е задължителен за 

всеки турист!! Трябва да я опитате и то още  в 

първите дни на вашата почивка. Хамамът е 

мястото за чисто тяло и душа. Облечени по 

бански костюми, лягате на топла мраморна 

плоча. След 20 минути ще Ви  изтъркат със 

специална ръкавица/ кесе/. Масажът 

приключва със сапунена баня, след която се 

чувствате като преродени! Можете да си 

поръчате срещу допълнително заплащане и 

специални масла за финален допир.  

 

                     

Джип Сафари – цени от 34 евро (включен е обяд – напитките се заплащат) 

Елате  с нас на еднодневна обиколка с джипове  за да открием другата страна на 

Алания. Пътуваме до планината Таурус и ще спрем в турско село. Там ще можете да 

получите много интересна информация за турската култура и можете да посетите 

местната джамия. По време на пътя до мястото за обяд правим офроуд пътуване с 

джиповете  с много забавление. Почивката за обяд е на място за пикник в близост до 



река Dimçay, където можете да се насладите на приятната гледка на ромоленото на  

чистите води на реката и вкусния обад.. В края на пътуването спираме под замъка 

Алания, на мястото с прекрасна гледка към Червената кула и пристанището. 

 

 

                      
 

TROY Aqua & Dolphin (вход за аквапарк и делфинариум, включен обяд, напитките 

са допълнително 

 

Гмурнете се с водата! Гмурнете се в басейна от най-лудите водни пързалки. 

Пътуването през “Черната дупка” ще продължи по приключенски начин към 

студената вода. 

Почувствайте силата на вятъра! Гости от всички краища на света ще преживеят 

незабравими мигове, докато гледат удивителното шоу на делфините. 

 
 

 

Турска нощ (с включена вечеря) – цени от.. 

Това е събитие, което ще ви покаже традицията и 

навиците на османците - тук всеки ще намери 

нещо интересно от анадолския фолклорен танц 

през Бели данс до шоуто на харема. Всички те ще  

Ви помогнат да си представите истинския турски 

живот. Някои от Вас трябва да вземат участие в 

шоуто.  

 

 

 

 

 

 
 

Гмуркане – цени от 59 евро (2 гмуркания и 

включен обяд, напитките са допълнително) 

Турция притежава няколко лица и едно от тях 

представлява изключително богатата морска 

фауна и флора. 

Ще имате възможност да се възползвате от 

професионалното оборудване и добре обучения 

персонал, който е намерил за Вас най-

интересните места за гмуркане.. 

Нашето предложение е не само за опитни, но и за 



начинаещи (Scuba Diving). 

 
 

 

Коли под наем 

Нашите представители ще бъдат щастливи да Ви 

помогнат да направите своя избор от кола под 

наем.. 

Предлагат се  различни марки коли и ценови 

категории 

 

 

 

 

 

 
 

SEALANYA DOLPHIN (полудневна екскурзия, включваща вход в Делфинариума) – 

цени от 85 евро 

 

 

 

Гости от всички краища на света ще преживеят 

незабравими мигове, докато гледат 

удивителното шоу на делфините. С доплащане 

има възможност за плуване с делфини. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fire of Anatolia (с включен входен билет за 

шоуто) – цени от 45 евро 

Съвременен турски фолклорен танцов 

концерт. 


