
 
 
 

   

Pagarini vasaru Turcijā 
 

09.10.2019 – 16.10.2019  

Izlidošana no Rīgas 

Viesnīca Kleopatra Royal Palm 4* 

http://feriahotels.com/kleopatra-royal-palm/ 

Viss iekļauts 
 

609 EUR vienai personai dzīvojot divvietīgā numurā 

 
Alānijas centrālā pludmale ir nosaukta Kleopatras vārdā. Tur pat blakus uz klints ir labi 

saglabājies sens cietoksnis. Alānijā ir daudz zaļu parku, un šī ir vienīgā vieta, kur Turcijā aug 

banāni. Alānija ir dzīva pilsēta, kur rosība nerimst ne dienu, ne nakti. Tavernas, tirdziņi, 

veikaliņi  un restorāni. Cenas Alānijā ir demokrātiskas. Te ir akvaparks un atrakciju parks. Ieeja 

jūrā sekla, ūdens silts. Peldēšanās sezona sākas jau maijā un turpinās līdz pat oktobrim. 

 

 
 

▪ Lidojuma ilgums 3,5 h.   
 

Cenā iekļauts: 
▪ Lidojums 

 

▪ 20 kg nododamā bagāža, 5 kg rokas bagāža 

▪ transfērs: lidosta - viesnīca - lidosta 



▪ naktsmītne viesnīcā 

▪ ēdināšana ultra viss iekļauts 
▪ gida pakalpojumi uz vietas 

 

  

Papildus: 
 

▪ Apdrošināšana. 
 

▪ Ekskursijas, kuras būs iespējams iegādāties no gida, ar kuru būs informatīva tikšanās 
viesnīcā 

 

▪ Personīgie izdevumi 
 

Ekskursiju saraksts: 
 

Džipu safari uz Sapaderes ciematu  35 EUR  

Izbaudiet aizraujošu braucienu ar džipiem uz Alānijas austrumiem! Jūs redzēsiet lielākās banānu plantācijas, kalnu 

ciematu, zīda istabu, ciemata mošeju, kā arī apmeklēsiet vienu no skaistākajiem kalnu kanjoniem ar daudziem 

ūdenskritumiem Sapaderes ciematā! 

 

Ceļojums pa Vidusjūru 35 EUR 

 Izbaudiet atpūtu Vidusjūrā uz pirātu kuģa! Jūs gaida fantastiskie dabas skati, iespēja nopeldēties dzidrā ūdenī, apskatīt 

seldžuku turku cietoksni, pirātu alas un kuģu būvētavu no jūras puses. Relaksējoša atpūta visai ģimenei. 

 

Raftings 35 EUR 

 Apbrīnojams un azartisks nobrauciens ar plostiem pa mutuļojošu kalnu upi. Jūs redzēsiet kalnu dabas burvību un senā 

romiešu tilts varenību, kā arī baudīsiet atvēsinošu peldi kalnu upē un gardas pusdienas brīvdabā. Bērniem līdz 6 g.v. 

braukt aizliegts! 

 

Iepirkšanās tūre Alānijā 0.00 EUR 

 Apmeklēsiet lielākos iepirkšanās centrus, kur jums piedāvās plašu preču asortimentu, kaulēšanās iespējas un kvalitāti. 

 

Delfīnu šovs 35 EUR 

Izbaudiet jautro delfīnu priekšnesumu zem atklātām debesīm! Jūs iepriecinās roņi un delfīni, kuri dziedās, zīmēs un spēlēs 

futbolu. Bērniem līdz 3.g. 5 EUR! Pelde ar delīnu - 120 EUR (4-12 g.) 

 

Ceļojums uz Kipru New* ar lidojumu 180 EUR 

 Lieliska iespēja apskatīt Ziemeļu Kipru! Tā būs ekskursija pa Kipras ziemeļu un austrumu daļām, kuras kopš 1974. gada 

atrodas t.s. Ziemeļu Kipras Turku republikas sastāvā. Jūs apskatīsiet katedrāles, senās pilsētas, tirgu, baudīsiet tūri ar 

kuģīti, kā arī brīvo laiku skaistajā Kiprā! 

 

Turku pirts 25 EUR 

Brīvdienas Turcijā sākas ar piedzīvojumu, kas atsvaidzinās ķermeni un dvēseli. Jūs atpūtīsieties saunā un džakuzi, 

baudīsiet ķermeņa pīlingu un putu masāžu, kā arī veselīgu ķermeņa masāžu ar eļļu. 

 

Pamukkale un Hēropole 55 EUR 

 Apskatiet vienu no Pasaules dabas brīnumiem! Izbaudiet peldi mirdzoši baltās kaskādēs. Dienu papildinās antīkās 

Hēropoles drupas ar romiešu amfiteātri, nekropoli un romiešu pirtīm, kā arī pelde Kleopatras baseinā. 

 

Demre-Mira-Kekova 60 EUR 

Ekskursija, kuru var nodēvēt divi vienā - tas ir brauciens gan ar jahtu, gan ar autobusu. Ekskursija, kas sevī ietver gan 

vēstures izzināšanu, gan atpūtu. Apmeklēsiet Sv. Nikolaja baznīcu, klintī izkaltās senās Līkiešu kapenes, kā arī tām 

blakus esošo antīko teātri. Baudot saules starus jahtas izbraucienā, redzēsiet Kekovas salu un Simēnas pussalu, kā arī to 

simbolus- sarkofāgus. Jahtas izbrauciena noslēgumā būs iespēja nopeldēties Vidusjūrā. 

 

 



 

 

Paraglaidings 110 EUR 

 Ekstrēmākā ekskursija Alānijā! Jūs sagaida apmēram 20 minūšu ilgs brauciens Tauru kalnos (800 m), kuram sekos 

instruktāža un elpu aizraujošs lidojums virs Alānijas krastiem 20-30 minūšu laikā instruktora pavadībā. *Cena var 

mainīties atkarībā no viesnīcas atrašanās vietas. 

 

Pikniks un makšķerēšana 45 EUR 

 Apvienojiet izklaidi un patīkamu atpūtu brīvdabā! Jūs gaida diena skaistajā piknika vietā pie šī reģiona populārākās kalnu 

upes, kur varēsiet makšķerēt upju foreli, peldēties un sauļoties, palutināt ādu ar dubļu vannām. 

 

Alānija un Dimčai 37 EUR 

 Lieliska iespēja interesanti pavadīt dienu skaistajā Alānijā! Jūs apmeklēsiet skaistāko panorāmas punktu, lielākos 

tirdzniecības centrus, augļu dārzu, alu Dim ar pazemes ezeru, savukārt tradicionālās pusdienas un peldi baudīsiet 

populārākajā Alānijas atpūtas vietā, pie upes Dimčai. 

 

Kapadokija (ar lidmašīnu) 150 EUR 

Apmeklējiet unikālu vietu Turcijā un visā pasaulē! Kapadokijas reģionā apskatīsiet Kaymakli pazemes pilsētu, Goreme 

brīvdabas muzeju, Avanos pilsētu un Ugrup skursteņus. Cena ir mainīga! Sīkāku informāciju jautājiet pārstāvim! Īpaša 

cena tikai Maijā! 

 

Zaļais kanjons 55 EUR 

Romantiskākais ceļojums Alānijā fantastisko dabas skatu baudītājiem! Pavadiet dienu, peldot ar kuģīti pa varenā kanjona 

klinšu ieskautu ezeru ar zaļas nokrāsas ūdeni. Kuģītis piestās pie ūdenskritumiem, avotiem un peldvietām, kur baudīsiet 

veselīgu peldi. 

 

 

 
 

 

PIESAKOTIES BRAUCIENAM JĀVEIC 90 EUR PIRMĀ IEMAKSA!  
 

PIESAKIETIES CEĻOJUMAM: 22571221, balt-go@balt-go.lv  

Vai „Balt-Go” birojā Valmierā 
 

mailto:balt-go@balt-go.lv

