
АНТАЛИЯ 2019 

 

Почивка в Алания 

 

Eftalia Aqua Hotel 5* 

 

 

ПРОГРАМА 

 

Ден 1-ви (Вторник) 

Сборен час на Летище София - Терминал 1. Излитане в 15:30 ч. с полет София – Анталия с 

Bulgarian Air Charter. Около 17:20 ч. Пристигане на летище Анталия. Трансфер до 

избрания хотел. 

Настаняване – в периода от пристигане в хотела до настаняване, туристите могат да се 

възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела. 

Свободно време. Нощувка. 

 

Ден 2-ри (Сряда)  

Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия 

Обзорна обиколка на Алания (включена в цената). 

 

Ден 3-ри (Четвъртък)  

Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия до 

Анталия (срещу заплащане). 

 

Ден 4-ри (Петък)  

Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия 

Гмуркане (срещу заплащане). 

 

Ден 5-ри (Събота)  

Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия Джип 

Сафари (срещу заплащане). 

 

Ден 6-ри (Неделя)  

Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия до 

Памуккале (срещу заплащане). 

 

Ден 7-ми (Понеделник) 

Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия 

Рафтинг (срещу заплащане). 

 

Ден 8-ми (Вторник) 

Закуска. Tрансфер за полет Анталия – София с Bulgarian Air Charter. 



 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ 
Минимален брой за осъществяване на автобусните екскурзии 20 човека. 

Препоръчваме предварителното заявяване на допълнителни екскурзии. 
 

Екскурзия Вид Цена за възрастен 
Цена дете 

2 – 11,99 г. 

  в лева в лева 

Джип Сафари Полудневна 98 98 

Рафтинг Целодневна 55 26 

Гмуркане Целодневна 135 115 

Обозрна обиколка на 

Анталия 
Целодневна 78 39 

Обзорна обиколка Алания Целодневна Включена в цената Включена в цената 

Памуккале Целодневна 147 74 

Пакет 3 екскрузии (Джип 

сафари, Рафтинг и 

Гмуркане) 

 250 190 

 

 

 

Джип сафари 

Цена: 98 лева на човек 
С високопроходими джипове ще преминем през красиви местности и типични селца в 

района на Кемер илиия, ще се полюбуваме на красивата природа с обяд в типичен 

ресторант. Ще преживеем ден, изпълнен с много адреналин  и незабравими емоции. 

Наличието на шофьорска книжка Ви дава възможност сами да управлявате джипа, ако 

проявите желание. 

 

Цената включва: трансфер, инструктор и обяд. 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

 

Рафтинг 

Цена: 55 лева за възрастен/ 26 лева за дете от 02-11,99 г.     
       



Ако обичате приключенията, не пропускайте да се спуснете по бързеите на река 

Kьопрюлю с професионални инструктори! Насладете се на красивия каньон и прекрасната 

природа. Възможност и за боди-рафтинг по бързеите на реката! Не пропускайте да си 

носите бански костюми.  

 

Цената включва: трансфер, инструктори, обяд и екипировка за рафтинг. 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

 

Гмуркане   

Цена: 135 лева за възрастен/ 115 лева за дете от 02-11,99 г.     
  

Ако никога не сте се гмуркали до сега или искате да усъвършенствате своите умения и да 

обновите своя сертификат, Турската ривиера е едно от най-добрите места да сторите това 

с едни от най-квалифицираните инструктори. Ще се гмурнете в красива пещера и ще 

нахраните рибите под водата. Ще Ви бъде сервиран вкусен обяд. Ако искате да ползвате 

само оборудването и имате професионален сертификат - не пропускайте да го носите. 

     

 

Цената включва: трансфер, обяд, инструктори и екипировка за гмуркане. 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

 

Обзорна обиколка на Алания  

Включена в цената      
Обзорна обиколка на Алания. Потегляме от хотела и ще опознаем най-важните и значими 

забележителности на Алания – Пещерата на Дамлаташ, която се счита за лечебна и 

изцеряваща; осмоъгълната Червена кула, която е символът на града, както и Замъкът на 

Алания – това е византийска крепост, която е кацнала на планински връх над града. 

Продължаваме към пристанището, което разкрива красиви гледки и пейзажи и се връщаме 

в града, където ще имаме свободно време за обяд покрай реката Дим-Чай. Връщане в 

хотела следобед. 

 

Цената включва: трансфер,, екскурзоводско обслужване. 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

 

Целодневна екскурзия до Памуккале 

Цена: 147 лева за възрастен/ 74 лева за дете от 02-11,99 г.  
Несъмнено една от най-известните забележителности в Турция – Замъкът от Памук. 

Сутринта се отправяме на път точно натам. Като пристигнем ще се влюбим в уникалната 

гледка, която представляват белите каскади. Време за снимки и разглеждане, после се 

отправяме към древния град Хиераполис, който е прочут със своите топли извори, които 

достигат до 37 градуса. След като обядваме, продължаваме с посещение на текстилен 

центъри и център за килими, където ще видим различни техники за направата им. Вечеря 

и отпътуване за хотела.  

 

Цената включва: трансфер, обяд, вечеря, екскурзоводско обслужване. 

Цената не включва: разходи от личен характер. 
 



Обзорна обиколка на Анталия 

Цена: 78 лева за възрастен/ 39 лева за дете от 02-11,99 г. 

Отпътуваме сутринта за разходка из всички забележителности, които може да предложи 

Анталия. Ще посетим на първо място център за бижута, продължаваме към 

традиционните кожени базари, посещаваме стария център на Анталия. Автобусът ще мине 

през панорамен път, на който ще направим страхотни снимки на града. По кабинков лифт 

ще се качим на Тюнектепе – 618 метра надморско равнище, откъдето се разкрива целият 

залив. Свободно време. 

Цената включва: трансфер, обяд, екскурзоводско обслужване и билетче за кабинковия 

лифт. 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

 


