Kapadocija (2 dienos) — magiška vieta pačiame Turkijos centre. Gamtos stebuklas,
ugnikalnio kilmės krštovaizdžiai, primenantys mėnulį. Ekskursijos programoje: viešnagė
Konijoje, kur galima pamatyti Mevlanos mauzoliejų, ekskursija po požemio miestą, viešnagė
žymiuose Kapadocijos bažnyčiuose. Kaina - apie 129 EUR (apima du valgius per dieną,
pervažiavimą autobusu su kondicionieriumi, atstovo ir gido paslaugas, lankytinų vietų įėjimo
bilietus, nakvynę Kapadocijos centre).
Pamukalė — kelionė į vieną nuostabiausių gamtos stebuklų. Programoje pasivaikščiojimas po
žymias kalkių terasas, ekskursija po senovinį Hierapolio miestą. Kelionės trukmė - 1 diena.
Kaina - apie 64 EUR (apima pervažiavimą autobusu su kondicionieriumi, atstovo ir gido
paslaugas, lankytinų vietų įėjimo bilietus).
Perge - Aspendos - Kursunlu — išvyka į vieną geriausiai išsilaikiusių senovinių miestų
Antalijos apylinkėse, kur mokė šv. Paulius. Po to vizitas geriausiai išsilaikiusiame romėnų
teatre visoje Mažojoje Azijoje - Aspendos, kur iki šiol yra organizuojami koncertai.
Grožėjimasis Kursunlu kriokliu. Kelionės trukmė - apie 48 EUR (apima pervažiavimą autobusu
su kondicionieriumi, atstovo ir gido paslaugas, lankytinų vietų įėjimo bilietus, pietus, gėrimai už
papildomą mokestį).
Kruizas palei Alanijos pakrantę — kelias valandas trunkantis kruizas jachta palei Alanijos
pakrantę, nuostabus atsipalaidavimas, maudymasis jūroje bei saulės vonios. Kaina - apie 36
EUR (apima pietus ir gėrimus).
Kruizas Manavgat upe — kruizas Manavgat upe, viena didžiausių Antalijos regiono upių.
Programoje laisvas laikas atsipalaidavimui bei maudynėms jūroje. Po to išvyka į mečėtę ir
Manavgato krioklius. Taip pat programoje yra numatomas vizitas tekstilės parduotuvėje. Kaina
- apie 34 EUR (apima pietus bei vietinius gėrimus laive).
Žaliasis kanjonas — atpalaiduojantis kruizaz laivu po smaragdinį ežerą Manavgato
apylinkėse, galimybė grožėtis įspūdingais kraštovaizdžiais, kriokliais bei iš kalnų ištekančiais
šaltinėliais. Kruizo po Žaliąjį kanjoną metu bus plaukiojama po Mažąjį bei Didelį kanjonus.
Taip pat programoje bus daromos pertraukos maudynėms bei deiginimuisi. Kaina - apie 49
EUR (atstovo ir gido paslaugas, lankytinų vietų įėjimo bilietus, pietus ir nealkoholinius
gėrimus).

Antalija Big City Life — puiki proga susipažinti su Turkiškos rivjeros sostine - Antalija.
Ekskursijo metu: žymus Karpuzkaldiran krioklys, Archeologijos muziejus. Pervažiavimas
istoriniu tramvajumi į miesto centrą, po to pasivaikščiojimas po senamiestį, kur galima
pasigrožėti miesto simboliais, tokiais kaip Hadrijano vartai ir Laikrodžio bokštas. Trumpas
kruizas laivu. Puiki proga apsipirkti odos galaterijos gaminiais bei papuošalais. Kaina - apie 49
EUR (apima gido paslaugas, lankytinų vietų įėjimo bilietus, pietus; gėrimai už papildomą
mokestį).
Džipų safaris — išvyka stiprių įspūdžių mėgėjams. Džipų safaris didinguose Tauro kalnuose tai nuostabi galimybė pamatyti tikrą Turkijos veidą. Važinėjimas po turkiškus kaimelius, kur
gyvenimas verda nepakitęs jau šimtus metų. Kelionės trukmė: 1 diena. Kaina - apie 28 EUR
(apima pietus).
Raftingas — jaudinantis nuotykis, plaukimas plaustais kalnų upe, visi keleiviai globojami
profesionalų komandos. Kelionės trukmė: 1 diena. Kaina - apie 28 EUR (apima pietus; gėrimai
už papildomą mokestį ).
Delfinariumas — išvyka į delfinariumą. Akrobatiniai delfinų, ruonių bei jūros liūto pasirodymai.
Plaukiojimas su delfinais - už papildomą mokestį. Kaina - apie 28 EUR.
Anatolijos ugnis — kvapą gniaužiantis šokių pasirodymas, žinomas visame pasaulyje. 2
valandų šou, pristatantis Turkijos kultūrą, jungia tautinių šokių, baleto bei kitų šokio disciplinų
elementus. Spektaklio choreografija vaizduoja Anatolijos tradicijas. Kaina - apie 52 EUR
(apima gido paslaugas, vakarienę; gėrimai už papildomą mokestį).
Akvariumas ir delfinariumas — išvykos į Antaliją - Turkijos Rivjeros sostinę – metu
aplankysite akvariumą ir delfinariumą. Akvariumo lankytojų laukia kelionė po viso pasaulio
jūras ir vandenynus, o povandeniniame tunelyje galėsite išvysti tūkstančius jūros gyvūnų
rūšių. Delfinariume jūsų lauks linksmieji delfinai, ruoniai, jūrų liūtas. Galimybė paplaukioti
drauge su delfinais (už papildomą mokestį). Kaina – apie 62 Eur (įskaičiuoti įėjimo bilietai).
Hamamas — vizitas turkiškoje pirtyje ir masažo paslaugos. Kaina - apie 19 EUR (apima
masažo kainą).
Turistai turi galimybę dalyvauti vietinėse ekskursijose, kurios yra apmokamos vietoje.
Ekskursijos į vietines lankytinas vietas, dažniausiai esančias netoli viešbučio, yra puiki
laisvalaikio praleidimo forma. Klientams, dalyvaujantiems vietinėse ekskursijose, nėra
kompensuojama maitinimas bei nakvynė, kurių jie neišnaudoja būdami ekskursijose. Vietinės
ekskursijos yra organizuojamos vietos turizmo agentūrų pagal jų pačių nustatytas sąlygas.
Nesusirinkus minimaliam turistų skaičiui, ekskursija gali ir neįvykti.
Čia pateiktos ITAKOS organizuojamos ekskursijos. Ekskursijas galite įsigyti savo
nuožiūra ir vietinėse agentūrose.

