
 
 

 

 

 
Grupas vadītāja Aija Daudze 

 

Vidusjūras pērle Alānija un antīkā Side.  

Kleopatra Life 4* Viss iekļauts 

https://www.kleopatralife.com/en/ 

Ceļojuma datumi: 2.05. – 9.05.2023 

Cena 695 EUR personai dzīvojot divvietīgajā numurā 
 

Alānija ir viena no vecākajām Turcijas piekrastes pilsētām, ar senu 
vēsturi un skaistu pludmali. 

Viesnīca atrodas pretī Kleopatras pludmalei, Alānijas piekrastē, netālu no centra. Apkārtnē ir 

daudz apskates vietu, iepirkšanās un izklaides. 

Alānijā ir daudz zaļu parku, jauku mazu ieliņu, sena vecpilsēta kalna virsotnē un šī ir vienīgā 

vieta, kur Turcijā aug banāni. Alānija ir dzīva pilsēta, kur rosība nerimst ne dienu, ne nakti. 

Restorāni, kafejnīcas, tirdziņi, veikaliņi  un restorāni. Cenas Alānijā ir demokrātiskas. Te ir 

akvaparks un atrakciju parks.  Peldēšanās sezona sākas jau maijā un turpinās līdz pat oktobrim. 

 
 

Cenā iekļauts:  

• Lidojums 

• 20 kg nododamā bagāža, 5 kg rokas bagāža 

• transfērs: lidosta – viesnīca - lidosta 

• standarta numuriņš  

• ēdināšana viss iekļauts 

• grupas vaditāja pakalpojumi visu ceļojuma laiku 

• gida pakalpojumi viesnīcā 

Papildus: 

• Ceļojuma apdrošināšana 

• Ekskursijas (būs iespējams iegādāties uz vietas no gida) 

• Transports Alānija – Side – Alānija (ap 5-10 eur) pēc vēlēšanās 

• Biļetes uz funikulieri (ap 4 eur) pēc vēlēšanās 

• Krēsli un saulessargi pludmalē (3-4 eur) pēc vēlēšanās 

• Personīgie izdevumi 

PIESAKIETIES : 22571221,  aija.daudze@balt-go.lv 
 

 

 

22571221  

 
aija.daudze@balt-go.lv 
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1. diena – 2.05. 
Brokastis. Tiekamies lidostā Rīga 12:30, reģistrēšanās reisam un lidojums Rīga – Antālija. Atlidojot iekārtošnās 

viesnīcā, atpūta. Vakariņas un jauks vakars uz viesnīcas terases – iepazīstoties vai naksnīga pastaiga pa 

piekrastes promenādi. 
2. diena – 3.05 
Brokastis.  

Brīva diena saulei, jūrai un Viss iekļauts viesnīcā. Pēcpusdienā pastaiga pa Alānijas centru, tirgu un 

veikaliņiem. (Pēc izvēles – iespēja doties kādā ekskursijā) 
3. diena – 4.05.  
Brokastis. Brīvs laiks. Pēcpusdienā dosimies uz antīko Sidi, kas lepojas ar senu vēsturi – no 7 gadsmta p.m.ē. 

Side atrodas 30 km no Alānijas, jūras līcī ar nelielu ostu. Gar ceļu līdz pilsētiņas centram slienas gadsimtiem 

vecas kolonnas un amfiteātris. Side ir kā liels brīvdabas arheoloģiskais muzejs pie jūras, kura centrā ir šauras 

ieliņas ar kafejnīciņām un veikaliņiem. (Pēc izvēles – iespēja doties kādā citā ekskursijā) 
4. diena – 5.05. 
Brokastis. Priekšpusdiena pludmalei. Vēlāk ar funikulieri dosimies augšā uz Alānijas vecpilsētu, baudīsim 

skaistos skatus un kāpsim pa daudzajiem pakāpieniem arvien augstāk, līdz nonāksim mazā pilsētiņā, ko ieskauj 

vecais Alānijas cietoksnis. Skaistas bildes garantētas. Vakars atpūtai vai draudzīgai kopā būšanai. (Pēc izvēles – 

iespēja doties kādā citā ekskursijā) 
5. diena – 6.05. 
Brīva diena saulei, jūrai, atpūtai, pēc izvēles iespēja doties kādā ekskursijā: Zaļais kanjons, raftings, izbrauciens 

ar džipiem. 
6. diena – 7.05. 
Brīva diena saulei, jūrai, atpūtai, pēc izvēles – noslēdzot to ar braucienu uz kalna augstieni, lai vērotu saulrietu 

un redzētu visu skaistumu un jūras līcu no augšas. 
7. diena – 8.05. 
Izbaudam pēdējo dienu katrs pēc saviem ieskatiem. Pēc izvēles – vakariņas Panorāmas restorānā, kas atrodas 

kalnā ar skatu uz pilsētu. 
8. diena – 9.05. 
Agri dosimies uz lidostu. 

Lidojums Antālija – Rīga 10:00, ielidošana Rīgā 13:50 

 

 

Ekskursijas. Cenas un precīzu ekskursiju sarakstu  precizēsim tuvāk nākot. 
Pamukale 

Tulkojumā no turku valodas “Pamukale” nozīmē “Kokvilnas pils”. V airāku tūkstošu gadu garumā šajā 

vietā ūdens no termālajiem minerālūdens avotiem ir izveidojis baltas terases, kas no attāluma atgādina 

pasaku pili. Pamukales ekskursijas laikā varēsiet ne tikai pastaigāties gar minerālūdens terasēm, bet arī 

izpeldēties Kleopatras baseinā, kurā, lai saglabātu jaunību, katru dienu peldējusies pati valdniece. Jums 

būs laiks arī neaizmirstamai pastaigai pa antīkās pilsētas Hieropolis drupām, turp uzlabot savu veselību 

savulaik devušies Romas imperatori. Profesionāls gids pastāstīs daudz interesantu faktu par šīs vietas 

vēsturi un cilvēkiem. Ap vakariņu laiku – atgriešanās viesnīcā. Tiek piedāvāta arī divu dienu ekskursija 

uz Pamukali ar nakšņošanu kādā no Pamukales viesnīcām. 

Turku nakts 

Ja vēlaties uzzināt, kā notika dzīres sultānu pilīs, iesakām apmeklēt estrādes programmu „Turku nakts”. 

Jums tiek garantēta jautrība un svētku sajūta, jo redzēsiet interesantu folkloras programmu, vēderdejas, 

nogaršosiet turku nacionālos ēdienus un dažādus vietējā ražojuma dzērienus. Programmas noslēgumā – 

diskotēka. 

Ekskursija ar jahtu 

Piedāvājam aizraujošu atpūtu uz jahtas klāja. Tūristiem, kas dzīvo Alānijā, Sidē un Belekā, brauciens 

notiek pa Manavgatas upi, kas ieplūst jūrā un ir slavena ar saviem ūdenskritumiem un auglīgo ieleju, kur 

ir labvēlīgi dabas apstākļi ļauj nobriest īpaši garšīgiem augļiem. Tūristiem no Kemeras un Antālijas 

piedāvājam braucienu ar jahtu gar Kemeras piekrasti . Brauciena laikā apmeklēsiet antīko pilsētu 

Faselis, kā arī būs iespēja izpeldēties kādā no trim brīnišķīgajiem līčiem. 



Raftings 

Sakiet “Jā” raftingam un sajūtiet sevi kā stihijas savaldītāju! 

Nobraucienā ar gumijas plostiem un kanoe pa Kepručai kalnu upi gūtās izjūtas vēl ilgi paliks atmiņā. 

Pārvarot krāces, Jūs baudīsiet gleznainu aizu ainavas. Pirms starta instruktors izstāstīs par drošības 

tehniku, uzvedības noteikumiem uz ūdens un tehniskajiem laivas vadīšanas principiem, un turpmākās 4 

stundas pat bērni jutīsies pilnīgā drošībā un varēs vērot apkārtējās ainavas skaistumu. Brauciena laikā 

būs arī atpūtas brīdis, lai varētu nobaudīt tikko ceptus šašlikus un citus ēdienus no nacionālās virtuves. 

Sarežģītāko krāču pārvarēšanu iemūžinās profesionāli fotogrāfi, un fotogrāfijas varēsiet iegādāties jau 

ceļojuma finišā. 

Ūdens atrakciju parks 

Atpūta ūdens atrakciju parkā neatstās vienaldzīgus ne bērnus, ne arī pieaugušos. Kalniņi un baseini, 

kafejnīcas un bāri, saule un jautrība – tas viss sagaida Jūs šīs ekskursijas laikā. Neaizmirstiet paņemt 

līdz aizsargkrēmu, bet par visu pārējo varat aizmirst. 

Delfinārijs 

Jūsu bērni un droši vien arī Jūs paši būsiet sajūsmā par delfīnu un apburoša roņa šovu delfinārijā, kas 

atrodas Akvalandes teritorijā Antālijā. Pēc izrādes Jums būs iespēja ne vien izpeldēties baseinā kopā ar 

delfīniem , bet arī iegādāties viņu brīvajā laikā zīmētos zīmējumus. 

Safari ar džipiem 

Jūs atklāsiet sev jaunas zemes, redzēsiet mākslas un arhitektūras pieminekļus, uzzināsiet, kā dzīvo 

Turcijas nomalēs. Vispirms līkumotais ceļš ved kalnos cilvēka nepārveidotā, pirmatnējā dabā. Braucot 

pa Tauros kalniem tiks dota iespēja pārbaudīt savas autovadītāja iemaņas sarežģītos braukšanas 

apstākļos. Pusdienas paredzētas pie viena no foreļu dīķiem. Foreles tiks noķertas un pagatavotas Jūsu 

acu priekšā saskaņā ar labākajām turku ēdienu gatavošanas tradīcijām. Pēc pusdienām ceļojums 

turpināsies pa kalnu plato un brišus pāri kalnu upēm. Laimīgu ceļu! Mašīnas Jūs gaida! 

Kapadokija 

Ekskursijas laikā uz Kapadokiju Jūs sajutīsiet senās Turcijas vēsturi, jo nokļūsiet noslēpumainajā seno 

laiku pasaulē, pilnā ar daudzām leģendām. Jūs apmeklēsiet Jahlara kanjonu, septiņstāvu pazemes 

pilsētas Derinkoy, Kaymakli un pilsētu – muzeju Geremu. Ekskursijas laikā Jūs izbaudīsiet dabas 

skaistumu, kā arī nogaršosiet vietējos vīnus, kas gatavoti pēc senām, tradicionālām vīna gatavošanas 

receptēm. 

 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra, LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra un ir derīga vēl 

6 mēnešus pēc ceļojuma beigām.  

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 19. novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), ceļošanai nav derīgas! 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu un 

nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.  

 
 

Pirmā iemaksa – 100.00 

EUR 
 

  Pilna apmaksa mēnesi pirms 

izbraukšanas  

 

    
Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar «Balt-Go», iemaksu grafiks var būt citādāks. 

Atsakoties no ceļojuma vairāk nekā 30 dienas pirms brauciena, klients zaudē pirmo iemaksu, vēlāk nekā 30 

dienas pirms brauciena – visu summu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: 22571221,  aija.daudze@balt-go.lv 
 

http://www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums
mailto:aija.daudze@balt-go.lv

