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De ce Antalya?  
Antalya este o destinatie pentru familiile cu copii, pentru cuplurile dornice de relaxare si distractie, iubitori ai 
sporturilor nautice, cat si pentru cuplurile aflate in luna de miere. Antalya inseamna plaja, soare si ALL INCLUSIVE, 
dar, regiunea ofera, pe langa acestea, si posibilitati pentru excursii culturale! 

Locatie: Zona Antalya este situata pe coasta mediterana a Turciei la Sud Vest si cuprinde pe langa orasul Antalya 
si o serie de statiuni: Lara, Belek, Kemer, Side si Alanya.  

Scurt istoric: Bazele orasului Antalya (Attalia) s-au pus în anul 150 î.e.n când, spun legendele, regele 
Pergamonului, Attalos al II-lea, descoperind aceste locuri pentru adăpostirea unei flote din Mediterană, a spus: 
„Acesta este cu siguranţă Paradisul”. Cea mai veche construcţie din oraşul vechi este Poarta lui Hadrian, o arcadă 
triplu boltită, cioplită în marmură, tribut adus de turci împăratului roman cu ocazia vizitei sale aici, în anul 130 
î.e.n.  
Turnul cu ceas din Piaţa Kalekapisi, adevărată santinelă a timpului trecut, păzeşte de milenii intrarea în vechiul 
oraş, iar Hidirlik Kulesi, din parcul Karaalioglu, construit de romani in sec.II are 14 m si o structura circulara, din 
piatra, pe un postament patrat. 

Geografie: Zona Antalya este situata la poalele muntilor Taurus, fiind supranumită si capitala rivierei turcesti. Se 
află la 546 km de orasul Ankara şi 727 km de Istanbul. 

Clima: Clima din Antalya este de tip mediteraneana, regiunea fiind scaldata de raze de soare pentru 300 zile pe 
an, deosebit de placuta cu temperaturi medii de 25-30 oC. 

Gastronomie: Toate hotelurile din zona Antalya, chiar daca sunt de tip resort , vin in intampinarea turistilor cu 
diferite feluri de mancare traditionale pentru a fi siguri ca prezinta in intregime traditiile regionale. 

Sport si activitati pentru timpul liber: In sezonul de vara, turistii care calatoresc in Antalya pot face rafting, 
scufundari, hipism, golf, jeep safari, quad safari, parasailling,  plimbari cu hidrobicicleta (sau orice sport nautic 
motorizat sau nu), tenis de camp, tenis de masa, volei, shopping.  

Excursii optionale 

La destinatie, ghidul va trece pe la fiecare hotel si va prezenta excursiile optionale mai detaliat (pretul, zilele, 
orele cat si locul de plecare, dar si minimul de persoane necesar pentru care excursia se va realiza). Astfel va 
puteti face inca de la inceput planul pentru tot sejurul. 

• Croaziera Antalya,Pamukkale,Demre Myra Kekova 

• Perge Aspendos Side,Aqualand & Dolphin Show 

• Quad Safari,Teleferic Tahtali 
• Fire Of Anatolia,Jeep Safari 
• Scufundari, Rafting 
• Seara Turceasca 
• Baie Turceasca 
• Troy Aquapark & Dolphin Show 
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Croaziera Antalya 
O zi de mare, munte, plaja, mult soare, inot in ape cristaline. Preluare de la hotel cu masina dupa care odata 
ajunsi in portul Antalya ne vom imbarca pe un catamaran ce ne va plimba de-a lungul orasului Antalya oferindu-
ne astfel posibilitatea unei zile de plaja dar si de a vedea orasul vechi si portul antic al Antalyei. Chiar daca stim 
sau nu sa inotam, cu protectia vestelor de salvare vom gusta placerea de a inota in larg. Vom opri la faimoasa 
cascada din Antalya, Duden si la o insula pentru a ne bucura de privelistea oferita. Inspre finalul zilei aruncam un 
salut orasului vechi si ne intoarcem la hotel. 

Durata excursiei: 1 zi 
Mijlocul de transport: masina, cataraman 
Include: Aceasta excursie nu include masa 
Tinuta recomandata: nu este cazul 
Atentionari suplimentare: Costum de baie, prosop, crema de soare, palarie 

 

Pamukkale 
İn traducere “mot a mot” inseamna Cetatea de Bumbac, dar pana la formarea sa, natura a lucrat mii de ani la 
depunerea calciului din apele termale calcaroase pe colina care astazi da impresia unei cetati de bumbac. Aici se 
viziteaza si Cetatea antica Pergama Hierapolis, unde inca sunt foarte bine pastrate Termele Romane, Agora, 
Teatrul Antic, Via Principale (bulevardul central), Necropolis, Arcul de Triumf, Templul lui Apolon, biserica si 
Martiriumul lui Sf. Filip si multe alte edificii istorice. De asemenea, facem cunostinta cu etnografia si arta 
populara in timpul unei vizite la un atelier impresionant de tesere a covoarelor si nu in ultimul rand se strabate 
traseul prin cheile si trecatorile legendarilor Munti Taurus. 

Durata excursiei: 1 zi 
Mijlocul de transport: local 
Include: Aceasta excursie nu include masa 
Tinuta recomandata: nu este cazul 
Atentionari suplimentare: sa nu uitati aparatul de fotografiat 

 

Demre Myra Kekova 
La finele unui superb tur de coasta in vestul Antalyei pe un drum ce serpuieste intre Marea Mediterana si Muntii 
Taurus, odata ajunsi in localitatea Derme sau Cetatea Myrelor vom vizita Necropola Lyciana si Teatrul Greco-
Roman, biserica si Mormantul lui Sf. Nicolae, care s-a nascut si a trait pe aceste meleaguri in sec. IV. Apoi facem 
o mini-croaziera spre orasul scufundat si Cetatea Simena si bineinteles o scurta pauza pentru inot la umbra 
istoriei. 

Durata excursiei: 1 zi 
Mijlocul de transport: local, vapor 
Include: Aceasta excursie nu include masa 
Tinuta recomandata: nu este cazul 
Atentionari suplimentare: Costum de baie, prosop, crema de soare, palarie 
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Perge Aspendos Side 
Scurta lectie de istorie in aer liber pe teritoriile Pamfiliei antice, la Teatrul Roman de la Aspendos cu o capacitate 
de 14000 locuri si o acustica perfecta, unul dintre cele mai bine pastrate teatre antice din lume; un popas racoros 
la una dintre cele patru cascade din zona Antalyei si o vizita in orasul statiune Side unde Zeul Soarelui si al Artelor 
Apolon din templul sau strajuiau orasul in istorie. 

Durata excursiei: ½ zi 
Mijlocul de transport: local 
Include: Aceasta excursie nu include masa 
Tinuta recomandata: nu este cazul 
Atentionari suplimentare: sa nu uitati aparatul de fotografiat 

 

Aqualand & Dolphin Show 
Un program cu scop distractiv in incinta parcului de distractie cu topogane, piscina cu valuri, jocuri, animatie iar la 
finalul zilei un spectacol atat pentru cei mici cat si pentru cei mari in care artisti vor fi simpaticii deflini. 

Durata excursiei: 1 zi 
Mijlocul de transport: local 
Include: Aceasta excursie nu include masa 
Tinuta recomandata: nu este cazul 
Atentionari suplimentare: Costum de baie, prosop, crema de soare, palarie 
 

Troy Aquapark & Dolphin Show 
De data aceasta un concept nou de parc de distractie in lumea apelor, topogane cu diverse grade de dificultate, 
piscina cu valuri, spectacol oferit de deflini si “cucerirea Troiei”, iesind precum grecii dın Calul Troian dar nu pe 
scari sau pe franghii ci pe topogane. Parcul se afla in incinta Hotelului Rixos Premium din Belek. 

Durata excursiei: 1 zi 
Mijlocul de transport: local 
Include: Aceasta excursie nu include masa 
Tinuta recomandata: nu este cazul 
Atentionari suplimentare: Costum de baie, prosop, crema de soare, palarie 
 

Baie Turceasca 
Parte nelipsita din viata si traditia culturala a turcilor. Aici ne relaxam, ne detoxifiem, ni se face peeling si masaj, 
dar tot aici erau si mai sunt aduse miresele pentru a fi studiate “indeaproape” de ochii critici ai viitoarelor soacre. 
Hamamul pentru turci – care sunt la origine un popor de migratori si deci nu aveau case si bai – este daca nu la 
aceleasi proportii, cam ce erau Termele pentru Romani. 

Durata excursiei: 1 zi 
Mijlocul de transport: local 
Include: Aceasta excursie nu include masa 
Tinuta recomandata: nu este cazul 
Atentionari suplimentare: Costum de baie, prosop 
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Seara Turceasca 
Seara cu specific turcesc, ocazie de a face cunostinta atat cu traditia etno-folclorica a poporului turc reprezentata 
prin dansuri si obiceiuri de nunta din diverse zone geografice ale tarii cat si prin arta culinara. 

Durata excursiei: cateva ore 
Mijlocul de transport: local 
Include: Aceasta excursie nu include masa 
Tinuta recomandata: nu este cazul 
Atentionari suplimentare: nu uitati aparatul de fotografiat 
 

Rafting 
Pentru amatorii de putina adrenalina si aventura va oferim posibilitatea unui sport “extrem” la prima vedere dar 
practicat pe un traseu cu grad de dificultate la limita. Asadar excursia implica plecarea de la hotel cu masina pe un 
traseu deosebit de pitoresc, rafting in Muntii Taurus pe un traseu de 12 km pe raul Köprülü Cay in barci 
pneumatice, cu start chiar de la izvoare din canion, dar si placerea unei mese picnic la padure. 

Durata excursiei: ½ zi 
Mijlocul de transport: local, barca 
Include: picnic in padure 
Tinuta recomandata: nu este cazul 
Atentionari suplimentare: nu uitati aparatul de fotografiat 

 

Scufundari 
Posibilitatea de a admira marea din alte puncte de vedere si de a face o scurta incursiune in lumea linistii, lumea 
subacvatica. İnstructori profesionisti de diving, un vaporas dotat cu echipament adecvat va asteapta sa va 
petreceti impreuna o zi de neuitat in lumea apelor. Ziua in care veti merge la scufundari va fi o zi in care aveti si 
posibilitatea de plaja si inot dar si o masa gustoasa cu peste marin. 

Durata excursiei: 1 zi 
Mijlocul de transport: local, vapor 
Include: pranzul 
Tinuta recomandata: nu este cazul 
Atentionari suplimentare: nu uitati aparatul de fotografiat 

 

Jeep Safari 
Pentru cei amatori de putina aventura in natura va punem la dispozitie o zi de safari in Muntii Taurus pe poteci 
serpuitoare inguste, prin sate de nomazi, popasuri la rauri pentru a scapa de oboseala si eventual de praful 
calatoriei cu jeepul prin muntii impaduriti cu brad si cedru. La pranz gratar oferit de organizatori. Safari va fi in 
convoi pe traseu dinainte stabilit si cu plecare din puncte de adunare. 

Durata excursiei: 1 zi 
Mijlocul de transport: local, jeep 
Include: pranzul 
Tinuta recomandata: nu este cazul 
Atentionari suplimentare: nu uitati aparatul de fotografiat 
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Quad Safari 
İn principiu acelasi program ca la jeep safari doar ca vehiculele sunt quad. Acelasi traseu interesant si plin de 
aventura pe potecile ınguste de munte, baie in raurile involburate, masa de pranz si bineinteles placerea de a 
conduce propriul vehicul cu patru roti. 

Durata excursiei: 1 zi 
Mijlocul de transport: local, quad 
Include: pranzul 
Tinuta recomandata: nu este cazul 
Atentionari suplimentare: nu uitati aparatul de fotografiat 

Teleferic Tahtali 
O plimbare cu telecabina dinspre mare spre munte bucurandu-va de privelistea oferita la 2365m de muntele 
Tahtali din lantul Taurus si in acelasi timp de Mediterana. 

Durata excursiei: ½ zi 
Mijlocul de transport: local, telecabina 
Include: Aceasta excursie nu include masa 
Tinuta recomandata: nu este cazul 
Atentionari suplimentare: nu uitati aparatul de fotografiat 
 

Fire of Anatolia 
Un spectacol dinamic, o coregrafie perfecta, un show perfect de dansuri traditionale, orientale si de ansamblu, 
mult mai mult decat o seara turceasca cu un grup de 100 de dansatori, cu mai mult 3000 de reprezentatii live in 
80 de tari, vizionat de peste 20 de milioane de oameni. 

Durata excursiei: cateva ore 
Mijlocul de transport: local 
Include: Aceasta excursie nu include masa 
Tinuta recomandata: nu este cazul 
Atentionari suplimentare: nu uitati aparatul de fotografiat 
 
IMPORTANT! 
Preturile excursiilor optionale sunt disponibile la destinatie si pot fi modificate functie de numarul persoanelor 
participante sau de alte modificari aparute la fata locului. Pentru orice nelamurire nu ezitati sa contactati 
ghidul insotitor. 
 

 


