
Galamērķis Ekskursija Apraksts

Gojnukas kanjons                                                                                                                                            

Ekskursijas apraksts:  Sāciet dienu pie pasakainā Gojnukas kanjona. Pēc 20 minūtes ilga pārgājiena mēs nonāksim pie kanjona. Mēs šķērsosim kanjonu, atrodoties starp simtiem metru augstām klinšu 
sienām. Pārgājiena laikā nāksies arī peldēt un kāpt kalnos. Dažās vietās ir uzstādītas kāpnes, un kāpšanas laikā jūs vienmēr pavadīs gids. Jums būs unikāla iespēja stāvēt zem ūdenskrituma un lēkt 
zemāk esošajos ūdeņos!  Pēc aptuveni 3 stundas ilgā pārgājiena pa kanjonu jūs nonāksiet pie liela ūdenskrituma. Pavadiet dienu pie dabas.                                                                                                                                                                                                                          
Līdzi j āņem:  peldkostīms, ērti apavi, fotoaparāts, sauļošanās krēms, dzeramais ūdens, galvassega.                                                                                                                                                                                                                                               
Ekskursijas tips un ilgums: aktīvās atpūtas ekskursija, pus diena.                                                                                                                                                                                                    
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem:  Kemeras reģions

Kemera - Kalisas kalna virsotne - p ārgājiens 
pa Kirišu

Ekskursijas apraksts:  Dodieties kopā ar mums vienā no populārākajiem un apmeklētākajiem pārgājienu maršrutiem gar Turcijas piekrasti. Maršruts sniegs jums neaizmirstamas atmiņas un daudz svaiga 
gaisa. Pārgājiena laikā jums atklāsies pasakains skats no Kemeras līdz pat Antālijai. Visa pārgājiena laikā, no Kirisas līdz Kamjuvai, jūs priecēs gleznaini skati. Jums būs iespēja iemūžināt visu Kemeras 
apkārtni fotogrāfijās.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Līdzi j āņem: ērti apavi, fotoaparāts, sauļošanās krēms, dzeramais ūdens, galvassega.                                                                                                                                                                                                                                               
Ekskursijas tips un ilgums: aktīvās atpūtas ekskursija, pus diena.                                                                                                                                                                                                    
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem:  Kemeras reģions

Izbrauciens ar kalnu velosip ēdiem

Ekskursijas apraksts:  Šīs ekskursijas laikā iepazīsim Manavgatas upes pasakaino dabu un bezgalību. Ekskursija sāksies no Managvatas ciemata uz ceļa, kas pavada Manavgatas upi līdz Oimapinaras 
dambim. Jums būs iespēja peldēties un iemūžināt neaizmirstamās ainavas. Mēs mērosim aptuveni 45 km aptuveni 300 metru augstumā. Ja vēlaties iegūt unikālu pieredzi un neparasti pavadīt laiku 
brīvdienās, iepazīt dabu, kalnus, vēsturiskus ciematus, upes un aizas, pievienojieties mums…                                                                                                                                                                                                 
Līdzi j āņem: peldkostīms, dvielis, ērti apavi, fotoaparāts, sauļošanās krēms, dzeramais ūdens, galvassega.                                                                                                                                                                                                                                               
Ekskursijas tips un ilgums:  aktīvās atpūtas ekskursija, viena diena.                                                                                                                                                                                                  
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem:  Alānijas reģions, Side reģions

Pārgājiens Manavgat ā

Ekskursijas apraksts: Šis ceļojums apvieno interesantas apskates vietas, lieliskus maršrutus un apburošas atpūtas vietas. Mūsu mērķis ir sniegt jums neaizmirstamu pieredzi Manavgatā.   Savvaļas 
augiem klātie pakalni, kalnu vēsture, antīkā vēsture un robotie krasti piešķir lielisku noskaņu pārgājienam. Pārgājiena laikā būs iespējams nopeldēties.                                                                                                                                                                                                                                                           
Līdzi j āņem:  peldkostīms, dvielis, ērti apavi, fotoaparāts, sauļošanās krēms, dzeramais ūdens, galvassega.                                                                                                                                                                                                                                               
Ekskursijas tips un ilgums: aktīvās atpūtas ekskursija, viena diena.                                                                                                                                                                                                  
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem:  Alānijas reģions, Side reģions

No Kemeras uz Za ļo kanjonu

Ekskursijas apraksts:  Zaļais kanjons ir gleznainākā vieta Turcijā, kur jūs varēsiet gozēties saulē, elpojot svaigo kalnu gaisu un baudot dabas sniegto mieru. Pa ceļam uz Zaļo kanjonu, jūsu skatam 
pavērsies slavenā Managvatas upes dambja ainava. Baudiet peldi smaragdzaļajos ūdeņos, iepazīstiet cilvēka neskarto dabu un atgūstiet spēkus.                                                                                                                                                                                                                                                            
Līdzi j āņem:  peldkostīms, dvielis, ērti apavi, fotoaparāts, sauļošanās krēms, dzeramais ūdens, galvassega.                                                                                                                                                                                                                                               
Ekskursijas tips un ilgums:  aktīvās atpūtas ekskursija, pus diena.                                                                                                                                                                                                  
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem:  Kemeras reģions

Tahtali kalns + Him ēras kalns                                                                                       

Ekskursijas apraksts: Pavadiet pēcpusdienu apbrīnojamajā Tahtali kalnā. Dodieties kalnā ar gaisa vagoniņu un izbaudiet unikālos skatus. Kalna virsotnē iepazīsiet pavisam citu Turciju, jo šeit jūs gaida 
sniegs! Pēc šī kalna apmeklējuma mēs dosimies uz liesmojošo Himēras kalnu. Šis noslēpumainais kalns vienmēr deg.                                     
Līdzi j āņem: ērti apavi, fotoaparāts, sauļošanās krēms, dzeramais ūdens, galvassega.                                                                                                                                                                                                                                               
Ekskursijas tips un ilgums: apskates ekskursija, pus diena.                                                                                                                                                                                                  
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem:  Kemeras reģions
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