Kapadokija (2 dienos) — stebuklinga žemė pačiame Turkijos centre. Gamtos stebuklas,
vulkaniniai ir mėnulio kraštovaizdžiai. Programa apima apsilankymą Konyne, kur yra Mevlano
mauzoliejus, požeminio miesto pažinimas, apsilankymas garsiose Kapadokijos bažnyčiose.
Kaina - apie 129 eurų (įskaičiuota: du valgiai per dieną, pervežimas autobusu su oro
kondicionieriumi, atstovo ir gido pagalba, įėjimo bilietai į lankomas vietas, apgyvendinimas
Kapadokijos centre).
Pamukalė — kelionė į vieną iš didžiausių gamtos stebuklų. Programa apima pasivaikščiojimą
garsiomis kalkakmenio terasomis, aplankant senovinį Hierapolio miestą. Visą dieną trunkanti
kelionė. Kaina - apie 64 EUR (įskaičiuota: pervežimas autobusu, gido pagalba, įėjimo bilietai į
lankomas vietas).
Perge - Aspendos - Kursunlu — kelionė į vieną iš geriausiai išsaugotų senovės miestų netoli
Antalijos, kuriame mokė šv. Paulius. Vėliau apsilankymas geriausiai išsaugotame Romos
teatre Mažojoje Azijoje - Aspendos, kuriame vis dar rengiami koncertai. Žavėjimasis Kursunlu
kriokliu. Visą dieną trunkanti kelionė. Kaina - apie 48 EUR (pervežimas autobusu su oro
kondicionieriu, gido pagalba, bilietai į lankomus objektus, pietūs; gėrimai už papildomą
mokestį).
Kruizas palei Alanijos pakrantę — kelių valandų kruizas jachtoje palei Alanijos pakrantę,
puikus atsipalaidavimas, maudymasis jūroje ir deginimasis. Kaina - apie 36 EUR (įskaitant
vakarienę su gėrimais).
Kruizas Manavgat upe — kruizas Manavgat upe, viena iš didžiausių upių Antalijos regione.
Programa - laikas atsipalaidavimui ir plaukimui po jūrą. Tada aplankysite mečetę ir
garsiuosius Manavgatos krioklius. Į programą taip pat yra įskaičiuotas apsilankymas tekstilės
parduotuvėje. Kaina - apie 34 EUR (įskaitant pietus ir vietinius gėrimus laive).

"Green Canyon" — atsipalaidavimo kruizas Emerald ežeru netoli Manavgato, galimybė
grožėtis įspūdingais vaizdais, kriokliais ir mušančiais šaltinėliais. Taip pat kruizas Mažuoju ir
Dižiuoju Kanjonu. Pertraukos maudymuisi ir deginimuisi. Kaina - apie 49 EUR (apima: gido
pagalba, įėjimo bilietus į lankomas vietas, pietus ir nealkoholinius gėrimus).
Antalya Big City Life — puiki proga susipažinti su Turkieškos Rivjeros sostine - Antalija.
Maršrutas: garsus arbūzo krioklys, archeologinis muziejus. Pervežimas tramvaju į istorinį
miesto centrą, vėliau turėsite galimybę pasivaikščiuoti po senamiestį, kuriame galėsite
grožėtis miesto vizitinėmis kortelėmis: Adrijos vartais ir laikrodžio bokštu. Trumpa kelionė
laivu. Galimybė įsigyti odos galanterijos ir papuošalų. Kaina - apie 49 EUR (įskaičiuoti: įėjimo
bilietai, gido pagalba, pietūs, gėrimai už papildomą mokestį).
"Jeep Safari" — kelionė ieškantiems stiprių įspūdžių. "Jeep safari" didinguose Tauro
kalnuose - tai galimybė pamatyti tikrąjį Turkijos veidą. Pervežimas per tipiškus turkų kaimus,
kuriuose gyvenimas išliko toks pat, kaip prieš šimtą metų. Visos dienos kelionė. Kaina - apie
28 EUR (įskaitant pietus).
Raftingas — įdomus nuotykis, plaukimas kalnų upe, su kvalifikuotos komandos priežiūra.
Visos dienos kelionė. Kaina - apie 28 EUR (įskaitant pietus, gėrimai už papildomą mokestį).
Delfinariumas — kelionė į delfinariumą. Delfinų, ruonių ir jūrų liūtų akrobatiniai pasirodymai.
Galimybė paplaukioti su delfinais (už papildomą mokestį). Kaina - apie 28 EUR.
Anatolijos liepsnos — kvapą gniaužiantis šokių spektaklis, žinomas visame pasaulyje. 2
valandų spektaklis, jungiantis liaudies šokius su baletu ir kitų šokių disciplinų elementus,
rodančius Turkijos kultūrą. Graži choreografiją rodo Anatolijos tradicijas. Kaina - apie 52 EUR
(įskaičiuota: gido pagalba, vakarienė, gėrimai už papildomą mokestį).
Akvariumas ir delfinariumas — kelionė į Antaliją - Turkiškos Rivjeros sostinė, kurioje yra
akvariumas ir delfinariumas. Akvariume lankytojų laukia kelionė po jūras ir viso pasaulio
vandenynus. Povandeniniame tunelyje galėsite grožėtis tūkstančiais jūros būtybių rūšių.
Delfinariume - delfinų, ruonių ir jūros liūtų akrobatiniai šou. Galimybė paplaukioti su delfinais
(už papildomą mokestį). Kaina - apie 62 EUR (įskaičiuoti įėjimo bilietai).
"Hammam" — apsilankymas turkiškoje pirtyje su masažu. Kaina - apie 19 EUR (įskaitant
masažą).
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.

