CATALOG DE EXCURSII TEZ | ANTALYA 2019
Bine ați venit în Turcia!
Bine ați venit în Turcia, țară în care istoria, cultura și tradițiile îmbinate armonios cu natura și ospitalitatea
vă vor cuceri pentru totdeauna.
Adesea poate fi auzită opinia multora conform căreia Turcia reprezintă centrul generic al Pământului.
Istoria popoarelor și a civilizațiilor legendare care au contribuit substanțial la cultura mondială este legată
de această țară. A făcut parte din imperii precum: hitit, asirian, imperiul lui Alexandru Macedon, mongol
și bizantin, Selciuc și otoman. În secolul XX marile puteri ale lumii au purtat lupte crâncene pentru a pune
stăpânire pe strâmtorile Bosfor și Dardanele. Din punct de vedere geografic Turcia este foarte
diversificată: mări calde și vârfuri înzăpezite, stepă și păduri abundente, cascade și lacuri cu apă limpede.
În aceeași zi poți schia, poți înota în marea și poți admira apusul pe fundalul ruinelor antice.
Totuși, cel mai important lucru referitor la Turcia este ospitalitatea. Aceasta nu se explică prin aptitudini
profesionale sau prin exprimarea unui privilegiu special, ci reprezintă calitatea naturală aproape a fiecărui
locuitor al țării. Sperăm să vă convingeți singuri de acest lucru. Compania Kilit Global v-a pregătit un
program cu cele mai variate excursii, menite să satisfacă orice dorință de a avea parte de o vacanță activă,
de a face cunoștință cu natura, cultura și obiceiurile acestei țări.
Vă rugăm să vă prezentați la prima întâlnire informativă cu reprezentantul TEZ din hotelul dumneavoastră.
La întâlnirea cu reprezentantul TEZ, în cadrul căreia veți afla detalii despre transferul de întoarcere,
informații detaliate despre hotel, stațiune și excursiile pe care le oferim, trebuie să aveți asupra
dumneavoastră voucher-ul și biletul de avion pentru verificarea datelor.
Vă mulțumim că ne-ați ales pe noi să vă fim ghizi în Turcia și, la rândul nostru, vom depune toate eforturile
ca timpul petrecut alături de noi să vă lase cele mai plăcute și calde amintiri.
EXCURSIE ÎN ANTALYA. Orașul care a cucerit milioane de inimi.
Această excursie oferă posibilitatea de a cunoaște mai bine capitala litoralului mediteraneean al Turciei.
Se vizitează Turnul cu Ceas, zidurile vechi ale orașului, piața Republicii, statuia lui Atatürk, portul, Poarta
lui Hadrian, moscheea Yivli (simbolul Antalyei) și minaretul Kesik. La finalul excursiei se vizitează un centru
comercial de unde se pot cumpăra diverse suvenire. Călătoria în Antalya lasă cele mai plăcute amintiri.
EXCURSIE ÎN SIDE. Moștenirea istoriei antice a Mării Mediterane.
Pe peninsula Side se găsesc principalele obiective turistice ale orașului. Se vizitează teatrul antic, zidurile
cetății, coloanele, agora, templul lui Dionysos, arcul de triumf înălțat în cinstea împăratului roman
Vespasian, baia romană transformată în muzeu de arheologie. În orașul Manavgat, situat în apropiere, se
vizitează cascada cu același nume, precum și moscheea cu 4 minarete. Excursia include și vizitarea unui
centru comercial.
EXCURSIE ÎN ALANYA. Plimbare pe urmele Cleopatrei.
Alanya este un important oraș portuar prin care trecea Drumul Mătăsii și care a fost martorul unor
evenimente istorice de excepție. Se urcă pe vârful cetății din Alanya de unde se vede o capelă bizantină,
Turnul Roșu - monument impresionant al epocii Selgiucida și Plaja Cleopatra. Se vizitează peștera
Damlatas, renumită prin efectele benefice în tratarea astmei. Excursia include și vizitarea unui centru
comercial.

EXCURSII CU AVIONUL
EFES. Istoria culturii antice.
Orașul antic Efes, fondat în secolul IX î. Hr., este unul din cele mai faimoase obiective turistice care s-au
păstrat destul de bine până în zilele noastre. Acesta a fost al doilea oraș ca importanță al imperiului Roman
după Roma, iar în secolul I - al doilea oraș ca mărime din lume. Aici se află ruinele celebrului templu al
zeiței Artemis, una din cele șapte minuni ale lumii, incendiat de Herostratus. Veți vedea străzi antice, case,
terme, agora, templul lui Hadrian și fațada bibliotecii antice a lui Celsus care păstra în jur de 12 mii de
suluri - a doua bibliotecă din lume ca mărime după biblioteca din Alexandria. S-a păstrat și teatrul din Efes
- cel mai mare teatru din Asia Mică ajuns până în zilele noastre, care avea o capacitate de 25 de mii de
spectatori. Orașul Efes are conexiuni cu istoria creștinismului, lucru despre care ne vorbește biserica Sf.
Ioan Teologul care a propovăduit în aceste locuri, precum și casa Fecioarei Maria care, conform
legendelor, și-a petrecut aici ultimii ani din viață.
PAMUKKALE. Vacantă regală in izvoarele termale.
Pamukkale a fost înscris pe lista patrimoniului mondial UNESCO, iar traducerea denumirii în limba română
este „castelul de bumbac”. Această denumire neobișnuită se datorează travertinului imaculat cu apă
minerală format datorită scurgerii unui pârâiaș ce conține calciu. Calitățile benefice ale apei din Pamukkale
erau cunoscute încă de locuitorii orașului antic Hierapolis, ruinele cărora se află în apropiere. Tot aici se
află unul din cele mai mari teatre antice din Turcia. Se vizitează Poarta lui Dominitianus, ruinele băilor
romane, Necropola antică, ruinele templului lui Apollo. Aveți posibilitatea să înotați în apa minerală din
piscina antică a Cleopatrei unde, o dată scufundat, corpul este acoperit de mici bule de aer, creându-se
impresia scufundării într-o cadă plină cu șampanie.
CAPPADOCIA. Istoria magică a Turciei vechi.
Cappadocia este un sit geologic unic, faimos prin peisajele deosebit de pitorești. Mai mult de 60 de
milioane de ani în urmă în această regiune s-a format un lanț vulcanic activ, în urma activității căruia s-au
depus straturi de tuf și bazalt. Pe parcursul a milioane de ani, fiind supuși acțiunii ploilor și a vânturilor,
formațiunile stâncoase au căpătat forme bizare și fantastice de ciuperci gigantice, elfi și goblini. În secolul
I d. Hr. în această regiune au apărut primii creștini, refugiați din cauza represaliilor romane. Aceștia au
amenajat aici temple, chilii, cripte, mănăstiri și orașe subterane. Peisajul este dominat de văi multicolore,
așezări subterane cu mai multe nivele cu un complex de biserici și fresce vechi datând din secolele IX-XI,
Parcul Național Goreme care este trecut pe lista patrimoniului mondial UNESCO.
ISTANBUL. Orașul contrastelor care leagă Europa și Asia.
Oraș legendar, capitală a 3 imperii - Bizantin, Roman și Otoman de-a lungul istoriei sale mărețe. Multă
vreme a fost cunoscut sub denumirea de Constantinopol, fiind capitala imperiului Bizantin și centrul
creștinismului din Orient. Se vizitează catedrala Sf. Sofia, Hipodromul vechi, Moscheea Albastră și Palatul
Topkapi. Excursia include și o plimbare cu barca prin strâmtoarea Bosfor care oferă vederi impresionante
ale orașului. Vizitare Marelui Bazar nuanțează și mai mult frumusețea și grandoarea acestui oraș.
CIPRUL DE NORD. Sufletul istoric al Mării Mediterane.
Pe teritoriul Ciprului de Nord s-au păstrat numeroase obiective istorice. Printre acestea se numără orașul
antic Salamis, castelul Kyrenia, cetatea Famagusta, Abatia din Bellapais, trei castele vechi situate în munți
- Kantara, Buffavento și Castelul Sf. Ilarion. Aici se află numeroase mănăstiri și biserici, cele mai faimoase
dintre care sunt mănăstirea Sf. Apostol Andrei și mănăstirea Sf. Varnava, monumente minunate ale culturii
gotice, cândva biserici catolice, astăzi - moscheea Sultanului Selim, moscheea Lala Mustafa Pașa. După
vizitarea acestor și altor obiective turistice se face o plimbare cu iahtul pentru a admira vederile țărmului
Ciprului de Nord și a face baie in apele Mării Mediterane.

EXCURSII ISTORICE
DEMRE - MYRA - KEKOVA. Patria Sfântului Nicolae de Mira.
Excursia pe traseul Demre - Myra - Kekova este una din cele mai interesante excursii care îmbină armonios
cunoștința cu istoria Anatoliei și posibilitatea de vă bucura de soare și mare. Se vizitează orașul Demre
unde în biserica Sf. Nicolae de Mira se adună mii de pelerini. Veți putea atinge sarcofagul în care s-au
păstrat moaștele sfântului Nicolae de Mira. În orașul Myra se vizitează teatrul greco-roman și mormintele
liciene. Apoi urmează o călătorie cu iahtul spre insula Kekova, considerată perla Mării Mediterane. Sub
stratul de apă extrem de curată se poate admira ruinele orașului Simena care s-a scufundat în urma unui
cutremur acum multe secole. În timpul excursiei se vizitează o vinărie și se face degustare de cele mai
bune vinuri locale.
PHASELIS YANARTAȘ. Inima arzătoare a Turciei.
Vă invităm să vizitați orașul antic Phaselis, important port și centru economico - comercial în Licia. Phaselis
a fost fondat de coloniștii de pe insula Rodos aproximativ în secolul VII d. Hr. pe un mic promontoriu în
Marea Mediterană, la poalele muntelui Tahtali. Astăzi Phaselis reprezintă unul din cele mai interesante
locuri de pe litoralul mediteraneean al Turciei, pe teritoriul căruia s-au păstrat ruine ale edificiilor din
epoca imperiilor Roman și Bizantin: arc de triumf, zidurile cetății, pavajul străzii centrale, apeduct, terme,
teatru antic pentru 1500 de spectatori, agora și alte construcții. La finalul excursii vă recomandăm să vă
relaxați pe plaja din zona portului sudic, de unde pot fi admirate din plin peisajele locale.
DALYAN. „Veneția turcească”
Dalyan se află între stațiunile Marmaris și Fethiye. Această regiune este numită „Veneția turcească”
datorită numărului mare de râuri și strâmtori.
Plutind cu barca pe râu, se poate observa orașul antic Kaunos și mormintele liciene săpate în stâncă.
În Dalyan trăiesc câteva specii de broaște țestoase gigantice și crabi albaștri. Aveți ocazia să faceți poze cu
aceste animale minunate.
De asemenea, se vizitează una din cele mai frumoase lagune și se face baie pe una din cele mai retrase
plaje din lume - plaja Iztuzu!
EXCURSII MARINE
CORABIA DE PIRATI. Aventura amețitoare.
Cea mai vizitată și distractivă excursie este plimbarea pe corabia piraților, executată în stilul „Piraților din
Caraibe”. Pirații de pe corabie vor organiza concursuri amuzante pentru copii și adulți. În timpul călătoriei
puteți admira frumusețea litoralului mediteraneean. Vă așteaptă un program interactiv din partea echipei
profesioniste de animatori, precum și opriri pentru înot în golfuri pitorești. La una dintre opriri copiii vor
participa la căutarea comorii, după care doritorii pot sări peste bord și înota la mal. Cei care nu vor să sară
sau nu știu să înoate sunt aduși la mal de o barcă. La finalul călătoriei pe puntea inferioară se organizează
un show distractiv cu spumă și se oferă premii și diplome.
CORABIA “HAREM MALDIV”. Scufundări în atmosfera paradisului.
Pentru atmosfera unei vacanțe de vis și o excursie plăcută pe Marea Mediterană, vă recomandăm corabia
“Harem Maldiv”. Iahtul cu cinci etaje oferă toate posibilitățile de relaxare, iar ultima punte amenajată în
stilul unei plaje vă va lăsa cu cele mai plăcute amintiri.
PLIMBARE PE MARE PE IAHT. Descoperiți frumusețea coastei.
Această excursie oferă posibilitatea de a admira priveliștea splendidă a litoralului sudic care încântă
privirea prin Munții Taurus, rezervațiile naturale de pini, plajele cu pietriș mărunt și golfurile cu apă

cristalină. Iahtul face opriri pentru înot. Vă așteaptă un program de animație, discotecă cu spumă, prânz
delicios și o punte confortabilă pe care se poate sta la plajă. Pentru copii una dintre punți este prevăzută
cu un loc de joacă. În timpul călătoriei pe mare copiii își pot, de asemenea, petrece timpul în mini-club,
sub supravegherea unei echipe profesioniste de animatori.
EXCURSII CU IAHTUL ÎN KEMER.
Plimbarea pe mare în Kemer este o călătorie de neuitat pe riviera turcească pentru cei cărora le plac
aventurile. Aveți o șansă minunată să vă relaxați cu întreaga familie și să vă înotați în apa limpede din
golfurile pitorești. În timpul plimbării pe iaht se face un popas în golful Phaselis unde se pot vedea ruinele
orașului antic și înota în apropiere de acesta.
Apoi urmează vizitarea unuia din cele mai romantice golfuri mediteraneene, golful Cleopatrei.
Următoarea destinație este golful Paradis. Pe parcursul întregii călătorii pe iaht sunt organizate concursuri,
discotecă, show cu spumă, se oferă timp pentru înot în golfurile cu apă limpede, prânz, desert și băuturi.
EXCURSIE INDIVIDUALĂ CU IAHTUL. Plimbare VIP pe mare sau croazieră VIP la apusul soarelui.
Vă invităm la o croazieră de lux pe un iaht confortabil și rapid de-a lungul litoralului Antalyei pe timp de zi
sau la apusul soarelui. Muzica fermecătoare a valurilor și luminile orașelor de pe litoral oferă doar emoții
pozitive. Bucurați-vă de înot și de compania oamenilor dragi.
PESCUIT VIP LA ADÂNCIMI MARI.
Echipa noastră, condusa de un căpitan experimentat, organizează un adevărat pescuit de adâncime. Cu o
seară înainte se pregătesc sculele, iar momeala este lăsată să ajungă pe fundul apei. Dacă vă surâde
norocul, puteți prinde un rechin sau un ton argintiu. Atmosfera de competiție, entuziasmul și adrenalină
vor lăsa doar amintiri plăcute din această călătorie. Largul mării, cerul albastru și soarele blând, toate sunt
pentru dumneavoastră!
DISCOTECĂ PE IAHT. În ritm cu inima.
Atmosfera fermecătoare de pe puntea iahtului este creată de aerul proaspăt de mare, frumusețea cerului
plin de stele și a peisajelor de pe litoral, precum și negura de mistere care cuprinde orașul antic pe timpul
nopții. Echipa de animatori oferă distracție pe placul tuturor, show cu lasere și spumă.
SUBMARINA “ANTALYA”. Bine ai venit la bord!
Explorați misterele adâncimii coastei Mediteraneene pe acest submarin turistic. Veți întâmpina o lume
subacvatică uimitoare. Submarinul este echipat cu toate tehnologiile avansate și sisteme de securitate.
Acum vă puteți bucura nu numai de soare, de mare, de plaje fermecătoare ci și de divertismentul
tradițional.
PARCURI DE DISTRACȚII
THE LAND OF LEGENDS
The Land of Legends, situat în Belek, vă întâmpină cu o lume plină de extreme, divertisment și adrenalină
nesfârșită.
Parcul de distracții The Land of Legends, restabilește limitele divertismentului pentru toată lumea cu
vârste cuprinse între 7 și 70 de ani. Odată ce ajungeți în parcul tematic The Land of Legends, priviți lumea
diferit de pe Roller coaster (Hyper Coaster) cu o înălțime de 61 de metri și cu o viteză de 115 km pe oră,
găsiți de asemenea și un tobogan de 525 de metri înălțime (Tyhoon Coaster) și redescoperiți lumea
aventurilor. Puteți să vă distrați pe cele 40 de tobogane sau pe 23 de atracții turistice. În plus, puteți
participa la safari subacvatic și puteți vedea pinguinii. În parcul incomparabil The Land of Legends, puteți

vizita cinema 5D și puteți face windsurfing. Toate acestea vă așteaptă în lumea legendară The Land of
Legends!
PARCUL TEMATIC “DISCOVERY PARK”. Unul dintre cele mai mari parcuri tematice cu dinozauri.
Parcul tematic „Discovery” include:
Parcul cu dinozauri.
Dinozaurii sunt reproduși în mărime naturală și emit sunete caracteristice, creând atmosfera perioadei
Jurasic.
Terariu - aici se găsesc multe specii de animale, inclusiv șerpi, crocodili, păianjeni, scorpioni, broaște și
numeroase reptile.
Acvariu - constă din mai multe acvarii tematice, atât cu apă de mare, cât și cu apă dulce. Aici se găsesc
rechini, murene, piranhii, stele de mare și căluți de mare, Fugu, porci-spinoși și alte viețuitoare ale lumii
subacvatice.
Grădină zoologică - lei, maimuțe, canguri, păuni, gazele, struți. Se pot face plimbări pe cămile sau ponei.
Parcul personajelor din desene animate - exponate din cele mai îndrăgite desene animate de copii: Shrek,
Madagascar, Flintstones, Ice Age.
Muzeu și cinema - se pot viziona filme despre dinozauri și parcul „Discovery”.
De asemenea, în Dinopark la dispoziția dumneavoastră se află: platforme pentru amatorii de
paleontologie, piscine cu fosile preistorice, locuri de joacă pentru copii, magazine, restaurante și cinema
7D. În Dinopark vă aflați simultan în epoca preistorică și în spațiul cosmic unde puteți participa la diverse
experimente, asemenea celor la care participă cosmonauții. În planetariu puteți viziona filme în format
3D.
AQUA LAND + DELFINARIU. Acolo, unde vara este veșnica.
„Aqua land” este unul din cele mai mari aqua park-uri din Antalya - un adevărat rai de tobogane pentru
adulți și copii. În aqua park se află câteva piscine cu peșteri și lagune; tobogan spiralat cu o lungime de
100 m „Gaura neagră”; tobogan „Kamikadze” cu înălțimea unui bloc cu 10 etaje și o pantă foarte abruptă;
Lazy River, care are o curgere lentă si Crazy River, care oferă senzații de rafting. Unul din cele mai vesele
și interesante atracții ale aqua park-ului este delfinariul. Aici buna dispoziție a publicului este asigurată de
delfini și foci.
SEALANYA + DELFINARIU
Parcul marin SEALANYA este un loc unde puteți interacționa cu minunata și misterioasa lume subacvatică.
Constă din două părți: aqua park și delfinariu. Delfinariul dispune de o arenă mare pentru show-urile cu
delfini și foci. Aqua park-ul are o plaja curată și confortabilă, loc de joacă pentru cei mai micuți, spațiu
verde cu zonă îngrădită pentru crocodil, restaurante și baruri. Principala atracție a parcului este Lazy River,
pe cursul lin al căruia puteți explora întreg teritoriul parcului. În centru se află o piscină cu apă de mare,
la fundul căreia se găsește o „civilizație dispăruta”. E nevoie doar de o mască pentru scufundări pentru a
vedea ruinele orașului antic și diverse viețuitoare ale lumii subacvatice. La dreapta de piscina centrală se
află o piscină cu un rechin. Cei mai curajoși chiar pot să se înoate în ea! Rechinii, după cum se știe, nu se
deosebesc prin comportamentul amiabil, de aceea scufundare are loc într-o cușcă protectoare specială.
În SEALANYA se poate face diving printre recifele de corali, se poate vizita mini-oceanariul, admira
papagali caraghioși și achiziționa suvenire ca amintire.
AQUA PARK „DOLU SU”. Cel mai mare aqua park din Kemer.
Parcul Dolu Su este locul unde vă puteți reîncărca emoțional cu energie pozitivă pentru întreaga vacanță.
Acesta este cel mai mare parc acvatic din Kemer. În total are 32 de tobogane diferite, dintre care 17 sunt
pentru adulți, 9 pentru copii, iar pentru copii mai mici de 7 ani există o zonă specială. Cel mai popular

tobogan este “Rocket”, unde viteza maximă ajunge până la 86 km/h, iar o altă atracție este “Springbordul” (trambulina) care vă ridică la o înălțime de 7 m apoi în zbor liber cădeți în piscină. Pe teritoriul parcului
acvatic sunt multe spectacole de zbor, iar pentru iubitorii de dans - discotecă în piscină. Locația parcului
are o priveliște frumoasă spre munții Tahtali și Marea Mediterană. Posibilități de acces la o plajă cu
șezlonguri.
AQUA PARK „WATERPLANET”
Vă invităm la unul din cele mai mari aqua park-uri de pe litoralul mediteraneean, cu o capacitate de 2000
de persoane. Aqua park-ul are 24 de feluri de tobogane: Family Slide - pentru întreaga familie, Multi Slide
- cu 4 piste paralele, tobogane pentru copii și, bineînțeles, tobogan „Kamikadze” - pentru amatorii de
adrenalină. De asemenea, aqua park-ul dispune de un tobogan special de tip închis, „Black Hole”, creat
după un design special. Timpul minunat petrecut la aqua park-ul WATERPLANET și toboganele amețitoare
de acolo vor rămâne mult timp în memorie!
DELFINARIU
Din orice stațiune de pe litoralul Antalyei se poate vizita delfinariul, atât separat, cât și în combinație cu
Aqua Park. Nu doar copiii, dar și adulții sunt entuziasmați de show-urile desfășurate la delfinarii.
Protagoniștii show-ului marin sunt delfini și foci. După show aveți posibilitatea să cumpărați tablouri
pictate de delfini, să faceți poze cu „artiștii marini” și chiar să înotați în piscină alături de delfini.
ACVARIU. Cel mai lung tunel acvariu din Turcia.
Bucurați-vă de diversitatea lumii subacvatice din Acvariul din Antalya. În pavilioane sunt 36 de zone
tematice care reprezintă diverse ecosisteme: mările și oceanele lumii, precum și apele din Turcia. În total
în zonele tematice sunt prezentate 20000 de specii de viețuitoare marine. Tunelul subacvatic cu o lungime
de 131 m este cel mai lung din Europa. Tot aici puteți admira reprezentanții florei și ale faunei tropicale în
terariul cu o suprafață de 1000 m2. În zilele călduroase este extrem populară „Camera de gheață” în care
ninge mereu. Aici se poate da cu sania, se poate face un om de zăpadă și vizita o casă autentică de
eschimoși.
EXCURSII PANORAMICE
CABINA TELEFERICĂ “OLIMPOS”. Una dintre cele mai fascinante platforme de vizionare.
Muntele Tahtali este cartea de vizita a stațiunii Kemer. Cele mai pitorești peisaje ale coastei Antalyei sunt
văzute de pe vârful acestui munte. Călătoria dvs. începe de la primele minute de aterizare pe funicularul
modern "Olympos Teleferic", care vă ridică în siguranță și confort la 2365 m. La înălțimea zborului unei
păsări, puteți captura peisaje uimitoare ale coastei mediteraneene și puteți respira aerul curat al muntelui.
Iubitorii de senzații tari, vor fi încântați de atracția turistică “ tir cu praștia”, care se află în apropriere de
pantă. De asemenea, acolo se află și un restaurant, unde vă puteți bucura de prânzul delicios.
CABINA TELEFERICĂ “OLIMPOS”+ DELFINARIUM
Această excursie îmbină vizitarea Acvariului din Antalya cu urcarea pe vârful muntelui Tahtali. Veți simți
magia lumii subacvatice în timpul călătoriei „în jurul lumii” prin cele 36 de zone tematice ale Acvariului și
prin cel mai mare tunel subacvatic din Europa - 131 m în lungime și 3 m în lățime. Următoarea destinație
este cel mai înalt punct de pe litoralul din Antalya - muntele Tahtali. Telefericul modern „Olympos
Teleferic” ajunge în 12 minute la altitudinea de 2365 m deasupra nivelului mării, de unde se vede întregul
litoral mediteraneean de la Side la Finike printre vârfurile înzăpezite ale Munților Taurus.

RELAXARE ÎN NATURA
REZERVA GREEN CANYON. Odihnă pentru suflet și inima.
Vederile panoramice și peisajele minunate ale Defileului verde (Green Canyon) impresionează prin
frumusețea lor. Pe râul Manavgat în defileul cu o lungime de 7 km se află un lac de acumulare care la
momentul actual este unul din cele mai mari din Turcia și al treilea ca lungime din lume. În acest lac de
acumulare se revarsă 27 de pârâuri naturale, iar adâncimea lui este în jur de 130 m. Se află la o altitudine
de 350 m deasupra nivelului mării, în munții Taurus. Aici domnesc pacea și liniștea. Se coboară pe potecile
sinuoase de munte spre apă, după care se urcă în bărci pentru o călătorie pe apă, prin minunatele locuri
ale Defileului verde. Călătoria prevede câteva popasuri pentru înotat, pescuit și relaxare.
KARACAOREN. Picnic și pescuit pe lacurile de munte.
Această călătorie captivantă pe malul lacului aduce un plus de diversitate în sejurul pe litoral. Picnicul are
loc la crescătoria de păstrăv de pe lacul Karacaoren, partea superioară a căruia are în jur de 100 km2, iar
adâncimea maximă ajunge la 30m. Râul Aksu care curge în apropiere, mirosul proaspăt al pădurii, înotul
în apa curată și revigorantă și pescuitul oferă multe emoții pozitive. Teritoriul este amenajat cu locuri de
joacă pentru copii, pentru care se organizează și programe de divertisment. La prânz se oferă mâncare
turcească, precum și peștele capturat, preparat după o rețetă națională specială. Picnicul „Karacaoren”
este o plăcere care vine pe plac atât pescarilor înrăiți, cât și celor care vor să-și încerce norocul pentru
prima dată, și pur și simplu amatorilor de natură.
ALARAHAN. Picnic și pescuit în Alanya.
Excursia are loc în caravanseraiul din Evul Mediu, Alarahan, pe malul râului Alara, în care se găsește
păstrăv. Amatorii de pescuit pot fi siguri de reușita partidei. Bucătarii localii vor prepara peștii capturați.
De asemenea, aici veți fi serviți cu o mâncare tradițională - berbec la proțap.
ULUPINAR. Picnic și pescuit în Kemer.
Ulupinar este un colțișor minunat din Turcia, situat în apropiere de regiunea Kemer. Excursia în Ulupinar
înseamnă peisaje pitorești cu vârfuri muntoase înzăpezite, miros de rug, picnic de excepție cu grătar și
supă de pește preparată din peștele abia capturat. Pescuitul de aici aduce mereu rezultate, fiind un prilej
bun de relaxare pentru pescarii împătimiți, dar și pentru familii. Peisajele pitorești, frumusețea ca în
povești a naturii, posibilitatea de a pescui și de a gusta din peștele capturat, preparat după rețetele locale
unice reprezintă o relaxare minunată pentru amatorii de natură.
ODIHNĂ ACTIVĂ
ECHITATIE. Energia vieții.
Plimbarea pe cai nu reprezintă doar un sport activ, dar și interacționarea cu niște animale inteligente și
frumoase. Este cunoscut faptul că stresul este adesea cauza principală a multor boli, iar timpul petrecut
alături de cai scade considerabil acțiunea negativă a acestuia asupra organismului. Mișcările calului sunt
calculate și ritmate, influențând benefic asupra mușchilor, sistemelor cardiovascular și respirator.
Plimbarea pe cai este benefică în egală măsură pentru adulți și copii. Pentru turiștii mai mici sunt
disponibili ponei. Printre acțiunile benefice se mai numără și dezvoltarea simțului de echilibru și a
coordonării mișcărilor, menținerea poziției corecte a spatelui și buna dispoziție. Contactul cu animalele,
mersul călare, peisajele minunate, toate acestea fac vacanța mai frumoasă.
DIVING
Dacă doriți să vedeți lumea misterioasă și plină de culori a vieții subacvatice, trebuie să vă scufundați cu
scuba. Lumea subacvatică vă oferă posibilitatea de a uita pentru o perioadă toate problemele și

neplăcerile din viața de zi cu zi. Sesiunile de diving se desfășoară conform programelor internaționale
PADI. Înainte de scufundare se ține un curs de pregătire și instruire.
La dispoziția dumneavoastră se află toate echipamentele necesare. Doritorii pot frecventa un curs special,
la finalul căruia vor obține certificatele internaționale PADI OPEN WATER DRIVER și PADI ADVANCED OPEN
WATER DRIVER. Cei care nu planifică să facă diving pot practica snorkeling. Veți petrece o zi de neuitat pe
vapor, folosind echipament de înot cu tub.
PARAGLINDING. Descoperiți orizonturi noi!
Parapantismul (zborul cu parapanta) poate fi trecut în primele douăzeci de sporturi extreme, totuși, acest
lucru nu-l împiedică să crească în popularitate, fiind cea mai simplă și accesibilă formă de zbor liber. Clima
blândă și natura extrem de frumoasă a Turciei au făcut din această țară un loc ideal pentru parapantism,
iar anual mii de turiști nu rezistă tentației de a zbura deasupra litoralului ei. Apele turcoaz din golfuri,
nisipul auriu de pe plaje și peisajele montane parcă sunt pictate de la înălțimea zborului. Această aventură
oferă numeroase senzații și impresii tari. Se oferă instrucțiuni detaliate înainte de săritură din partea
profesioniștilor în domeniu care, de asemenea, asigură siguranța pe durata zborului pe care îl și filmează.
În Turcia Parapantismul demult intră în componența serviciilor oferite turiștilor, de ceea ar trebuie într-o
zi să adăugați o notă de adrenalină în cursul obișnuit al vacanței. În stațiunile turcești se practică săriturile
în tandem - turistul este însoțit în mod obligatoriu de un instructor. Spre deosebire de parașută, parapanta
coboară mult mai lent, oferind posibilitatea de a admira peisajele mai mult.
RAFTING
Rafting-ul oferă o experiență de neuitat, energie pentru întreaga zi, numeroase impresii și emoții plăcute.
Traseul se desfășoară pe râul Köprüçay în Parcul Național Köprülü Kanyon, lățimea defileului ajungând
până la 100 m, iar adâncimea - 400 m. Deasupra defileului se află podul de piatră Oluk (înălțime 27 m)
construit de romani în secolul II d. Hr. Acest loc istoric pitoresc reprezintă punctul de plecare pe râul de
munte. Lungimea traseului este de 14 km. Experiența și pregătirea specială nu sunt obligatorii. Instructori
profesioniști vă însoțesc pe tot parcursul traseului, înainte de începerea căruia primiți instrucțiunile
necesare.
RAFTING “SUPER COMBO”. Mai multe emoții! Mai multe impresii!
Turiștii ajunși la centrul de rafting situat în Köprülü Kanyon primesc echipamentul necesar și informații
privind aspectele excursiei, după care se îndreaptă către punctul de plecare. Râul Köprüçay cu indexul de
dificultate +2, apă revigorantă și valurile create dăruiesc senzații unice și energie pentru întreaga zi. Startul
se dă în momentul în care turiștii însoțiți de instructori profesioniști sunt îmbarcați în bărci cu o capacitate
de 8-10 locuri sau în caiace de două locuri.
Lungimea întregului traseu este de 12 km.
După rafting se ia prânzul în complexul „Active Raft Eco Family Park” situat pe malul râului Köprüçay. Tot
acolo turiștii își pot încerca norocul în pescuit sau puterile în parcul de aventură, trecând peste obstacole
la o înălțime de 8 m, și să dea pe tiroliană. Urmează un traseu pe un drum prin pădure spre defileul
Beșkonak. Pe traseu se trece pe lângă ruine antice, mici sate montane însoțite de un peisaj mirific. Defileul
oferă o priveliști autentice. Acest safari durează în jur de o oră, după care doritorii se pot uita la pozele și
filmările făcute în această călătorie.
JEEP SAFARI. Descoperirea munților Taurus.
Jeep safari este o călătorie care vă poate tăia respirația! Această excursie îmbină armonios aventura,
veselia, natura, relaxarea și cunoașterea modului de viață și cultura localităților provinciale. Aveți ocazia
să vedeți pădurile de conifere din munții Taurus și golfurile ascunse în sânul naturii. Traseul presupune
numeroase obstacole sub formă de pante abrupte și râuri de munte. De asemenea, veți vedea văi pitorești

cu numeroase izvoare, păduri și mici așezări nomade. La hotel vă veți întoarce plini de emoții și impresii
pozitive.
SAFARI PE ATV
ATV-ul este un mijloc de transport exotic și îndrăgit de turiști. Rutele acestei excursii presupun locuri greu
accesibile, pe drumuri de munte, unde respirația se taie de la frumusețe și altitudine, de la aerul curat de
munte și apa rece a râurilor. Pe parcursul întregii călătorii veți fi însoțiți de senzația libertății și adrenalină.
Se face popas la o localitate retrasa unde se face cunoștință cu viața de zi cu zi a turcilor și se gustă mâncare
tradițională.
BUGGY SAFARI
Pentru mai multă adrenalină trebuie să încercați un turneu interesant pe buggy safari. Drumurile montane
implacabile, cu râuri superficiale, în combinație cu peisajul uimitor al Munților Taurus, vor face această
călătorie cu adevărat de neuitat. Pentru acest traseu nu aveți nevoie de experiență și permis de
conducere. Te consideri o persoană puternică? Atunci, doar înainte spre aventuri noi!
RELAXARE PENTRU SUFLET ȘI CORP
HAMAM
Hamamul în Orient a fost mereu considerat izvorul plăcerii autentice. Principala caracteristică a acestui
tip de baie este regimul special de temperatură, precum și ordinea complexului de proceduri balneare și
masaj, foarte benefice pentru sănătate, având o încărcătura emoțională pozitivă. Hamamul
îmbunătățește circulația sângelui, restabilește respirația, curăță și întinerește pielea. În urma peeling-ului
pielea se bronzează uniform. Peeling-ul nu usucă pielea. După terminarea tuturor procedurilor turiștii sunt
serviți cu ceai turcesc aromat din plante medicinale și tonifiante.
La dispoziția dumneavoastră sunt 2 programe de vizitare de hamam: program standard și program cu un
set extins de servicii. Pentru mai multe detalii contactați reprezentantul nostru din hotel.
“FIRE OF ANATOLIA”
Renumitul ansamblu turcesc de dans însumează 120 de dansatori cu apariții scenice în peste 85 de țări,
de la SUA până la China și Japonia, în fața a aproximativ 20 de milioane de oameni. Colectivul „Fire of
Anatolia” deține 2 recorduri mondiale Guinnes: cel mai rapid dans (241 de bătăi din picioare pe minut) și
cel mai numeros public (spectacolul din Eregli a adunat 400.000 de spectatori. Următorul record, probabil,
va fi numărul costumelor folosite de dansatori: la ora actuală cei 120 de dansatori au 1030 de elemente
vestimentare din 450 de feluri de țesătură, cu o greutate totală de 2,5 tone.
„Fire of Anatolia” este un amalgam de dansuri ale popoarelor din Turcia, spectacolul „Troya” reprezintă o
transpunere în dans a nemuritorului poem al lui Homer, iar spectacolul „Poarta Orientului” reprezintă o
transpunere în dans a orașului Erzurum. Aceste spectacole îmbină reprezentații solo, scene dramatice cu
mai mulți dansatori pe scenă, decorul care „prinde viață”, interpretarea legendelor antice și multe altele.
În perioada verii ansamblul evoluează Aspendos Arena, arenă situată în apropiere de orașul antic
Aspendos, în aer liber, fapt ce amplifică impactul asupra publicului.
Nu ratați ocazia de a vedea acest show unic.
Pentru organizarea cinei si transportului, adresați-va la reprezentatorul companiei “Tez Tour”.
REZERVAREA EXCURSIILOR
Locul de adunare și ora plecării în excursie sunt indicate în biletul de excursie. Vă rugăm să fiți pregătiți cu
10 minute înainte de începerea excursiei și să așteptați autocarul în locul menționat de ghid.

În cazul unei întârzieri a transportului de 20 de minute sau mai mult, vă rugăm, să contactați
reprezentantul companiei Kilit Global. Orice modificare orară va fi comunicată din timp de reprezentantul
companiei Kilit Global din hotel sau prin intermediul unei scrisori în cameră.
Important de știut
În costul excursiilor istorice efectuate cu autocarul intră serviciile unui ghid profesionist, bilete de intrare
la muzee și parcuri arheologice, dacă nu sunt indicate condiții suplimentare în descrierea excursiei. În
conformitate cu acordurile și reglementările internaționale în domeniul transportului de pasageri
așezarea copiilor pe scaunele din față ale autocarelor este interzisă.
În autocar fumatul, consumul băuturilor alcoolice și aflarea în stare de ebrietate sunt interzise. Dacă
itinerarul presupune o oprire pentru înot, intrarea în autocar în haine ude, de asemenea, nu se acceptă.
Lucrurile personale ale turiștilor se află în totalitate în răspunderea lor. Compania Kilit Global nu își asumă
responsabilitatea pentru pierderea lucrurilor personale, întârziere sau neprezentarea turiștilor la excursie,
precum și pentru anularea serviciilor din motive independente de companie. Compania Kilit Global își
rezervă dreptul de a modifica rutele excursiilor fără atenționare prealabilă în funcție de condițiile meteo
sau alte condiții.
Regulile de renunțare la excursie
În cazul renunțării la excursie în primele 30 de minute după rezervare suma achitată se restituie integral.
La expirarea primelor 30 de minute de la rezervarea excursie suma achitată se restituie în proporție de
50%.
La renunțarea la excursie cu mai puțin de 24 de ore înainte de începerea acesteia suma achitată nu se
restituie.
În cazul întârzierii la începerea excursiei suma achitată nu se restituie. Excursiile ce presupun deplasarea
cu aeronava nu pot fi restituite.
În cazul neprezentării la excursie pe motiv de boală, cu condiția prezentării unei adeverințe medicale
corespunzătoare, suma achitată se restituie integral.
Deținerea unui bilet de excursie presupune luarea la cunoștință și acceptarea condițiilor noastre de
rezervare și regulile de renunțare a excursiei.
Nu uitați să luați la dumneavoastră în excursie:
pașaport (pentru zborurile aeriene și excursiile de 2 zile), polița de asigurare;
launch box (prânz pentru excursiile care încep devreme), apă;
haine și încălțăminte comode (pentru vizitarea locurilor sfinte - genunchii și umerii trebuie să fie acoperiți);
ochelari de soare și pălărie;
accesorii pentru înot/prosop/cremă de bronzare (pentru excursiile care presupun și înot);
aparat foto/video;
bani pentru cheltuieli suplimentare și cumpărături;
permis de conducere (pentru jeep-safari).
Atenție la notițele din descrierile excursiilor! Mai multe detalii referitor la traseele excursiilor, sfaturi și
alte lucruri interesante pe care le puteți găsi în catalogul informativ al companiei, adresați-vă
reprezentantului Tez Tour din hotel.

