تاریخ های حرکت  9 :تير  16 ،تير

زمینی
ترکیبی
هوایی
زمینی
ترکیبی
هوایی
زمینی
ترکیبی
هوایی
زمینی
ترکیبی
هوایی
زمینی
ترکیبی
هوایی

یک تخته

دوتخته

6.400.000

4.975.000

8.400.000

6.775.000

)DOGA (NATURE
استخر سرپوشیده
استخر روباز
پارک آبی
مرکزیت شهر

10.150.000 12.050.000
7.990.000

5.450.000

9.000.000

7.450.000

 90$گشت ها
TELMESSOS SELECT
استخر روباز
محوطه سبز
در دل جنگل
منظره کوهستان

11.000.000 13.650.000
8.550.000

5.790.000

9.580.000

7.790.000

 90$گشت ها
ATLAS OTEL
استخر روباز
منظره فوق العاده
محوطه سبز
اتاق های تراس دار

11.790.000 14.650.000
10.300.000

6.650.000

8.925.000

8.425.000

 90$گشت ها
MAGIC TULIP BEACH
استخر روباز
محوطه سبز

 50متری دریا
منظره کوهستان

12.150.000 16.700.000
12.500.000

8.200.000

14.000.000

9.900.000

 90$گشت ها
SUNSHINE HOLIDAY

14.050.000 18.850.000

ALL INCLUSIVE
پارک آبی و استخر روباز
حمام ترکی و SPA
در دل جنگل و کوهستان

 90$گشت ها

رفت و برگشت از تهران (اتوبوس/هواپيما) – هتل با صبحانه و شام (اقامت زمينی  5شب  ،اقامت هوایی  6شب)  4 -روز

COM

گشت با ناهار (کشتی نوستالژی  ،کشتی  12جزیره  ،جيپ سافاری  ،رفتينگ)  -ليدر همراه فارسی زبان – بيمه مسافرتی

200.000
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توضیحات کامل گشت ها
کشتی پروانه ها
با ناهار رایگان

کشتی  12جزیره
با ناهار و نوشیدنی رایگان

تور از ساعت  10:30در ساحل آغاز می شود و با این کشتی شش نقطه جذاب را با ما
خواهید بود :
•

غار آبی

•

دره پروانه ها

•

جزیره سنت نیکالس (در مرز یونان)

•

خلیج آکواریوم (شفافیت آب و عمق کم باعث ایجاد یک آکواریوم طبیعی شده است)

•

خلیج آب سرد (برخورد دوجبهه آب سرد و گرم در دریا)

•

ساحل شتر (ساحلی سفید رنگ)

•

و ...

ماجراجویی مدیترانه ساعت  10:30و از بندر فتحیه شروع می شود
پس از خروج از هتل  ،به کشتی کوچکی می رسید که در آن یک روز کامل را سپری خواهید
کرد .یک کشتی راحت  ،ایمن و جادار  ،دارای یک اتاق تعویض لباس و سرویس بهداشتی تا
نیازهای شما را برآورده کنند .به منظور حفظ بهداشت داخل کشتی  ،هیچ نوع غذا و نوشیدنی از
خارج برنامه تور پذیرفته نمی شود.
تورهای این کشتی که فرصتی برای شنا در آبهای زالل و شفاف مدیترانه را فراهم می کند  ،به
شما این امکان را می دهد تا به زیبایی های طبیعی منطقه و جزایر واقف شوید.
در برنامه تمام آموزش ها از قبیل امکانات و تجهیزات کشتی تا شنا و جلیقه های مجهز به شما
ارائه می گردد.
توقف در جزیره های ذیل بین  45تا  60دقیقه خواهد بود :
•

•
•
•
•
•

جزیره یاسیکا :یکی از  12جزیره است .این جزیره که دارای خط ساحلی طوالنی
است  ،یک منطقه شنای ایده آل برای خانواده هایی با کودک است که نمی خواهند در
دریاهای عمیق شنا کنند و همچنین برای کسانی که عاشق راه رفتن در ساحل و طبیعت
هستند.
جزیره سرخ :همانطور که از نامش پیداست  ،این رنگ به دلیل رنگ زمین نزدیک
به قرمز شناخته شده است .این جزیره یکی از  12جزیره ای است که باید در منطقه
دیده شود.
جزیره خرگوش :گوشه ای از بهشت است که گاه به گاه خرگوش در آن دیده می شود.
جزیره گچک :سبز طبیعت و آبی دریا در منطقه ای جمع می شوند که زیبایی پنهان
است.
خلیج آکواریوم :می توانید هنگام شنا در آبهای زالل اسنورکل کنید و یا گوشه های
تاریک را در اعماق دریاها جستجو کنید.
و ...

توضیحات کامل گشت در صفحه بعد
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ادامه توضیحات گشت ها
تور جیپ سافاری ساکلی کنت
با ناهار رایگان

تور رفتینگ دره داالمان
با صبحانه و ناهار رایگان

حرکت از هتل ساعت  8صبح و گشتی با چهار توقف خیره کننده
• ایستگاه  :1بازدید از تلوس منطقه ای با پیشینه قب از میالد مسیح و بازدید از محل سکونت
لیکی ها که بعدا به دست امپراتوری عثمانی فتح و تصرف شد.
• ایستگاه  :2پارک طبیعت یاکاپارک که یک پارک طبیعی است  ،می توانید در حوضچه
های طبیعی آب سرد شنا کنید  ،در درختان سبز تیره و سایه های سرد در عمارت ها
استراحت کنید .یاکاپارک یک مکان فوق العاده است که با استخرها و دامنه های پنهان
ارزش کاوش  ،خاطرات فراموش نشدنی را در خاطرات شما به یادگار می گذارد  ،جایی
که بعد از کاوش  5دقیقه توقف و نوشیدنی رایگان دریافت می کنید.
• ایستگاه  10 :3نوع غذای سرد و املت مرغ و ماهی یا رولمو و چیپس و غذای مخصوص
گیاهخواران به عنوان منوی اصلی سرو می شود .بعد از ناهار ما از  Canyonبازدید
می کنیم  ،دومین  Grand Canyonاروپا که  45دقیقه طول خواهد کشید .بعد اگر
بخواهیم  ،می توانیم  Ringo Raftingرا با قایق های الستیکی کوچک انجام دهیم و می
توانید از ارتفاع متوسط  60متری بانجی بپرید و می توانید  Zip-Lineرا که شامل 3
مسیر در مسیر رودخانه در  Saklikentاست  ،انجام دهید.
• ایستگاه  :4حمام گل و الی  :شما می توانید وارد حمام گلی شوید که  20دقیقه با ساکلی
کنت فاصله دارد  ،می توانید پوست های مرده را از بدن خود پرتاب کنید و لبخند دلپذیری
را بر لب خود بجا آورید.
توضیح  :زیپ الین و قایق شامل هزینه می باشد
حرکت از هتل ساعت  7صبح و تالطم و آدرنالین در طبیعت (ممنوعیت برای بیماران آسمی  ،قلبی
 ،بانوان باردار و کسانی که در بدنشان پالتین است)
 Dalamanکه طوالنی ترین مسیر رفتینگ را بعد از رودخانه  Coruhدارد  ،در انتظار ما است.
بعد از یک ساعت سفر برای صبحانه توقف خواهیم کرد .هنگام صبحانه  ،به میهمانان ما اطالعات
امنیتی داده می شود و فرم بیمه آنها امضا می شود.
بعد از صبحانه  ،به مهمانان ما تجهیزات متناسب با اندازه بدنشان (ژاکت نجات  ،کاله ایمنی و پارو)
داده می شود .قایق ها در وسایل نقلیه ما بارگیری شده اند و آماده رفتن به نقطه شروع رفتینگ در
جریان داالمان هستند و سفر هیجان انگیز دوم با نمای کوه ها آغاز می شود .میهمانان ما فقط می
توانند وسایل کوچکی را که در کیف های ضد آب ما قرار دارد  ،مانند ضد آفتاب  ،سیگار و فندک
با خود ببرند .از آنجا که امکان استفاده از تجهیزات الکترونیکی در رودخانه را نیست  ،توصیه می
شود از همراه آوردن دوربین  ،تلفن همراه یا وسایل الکترونیکی مشابه خودداری کنید .
به همه میهمانان ما اطالعات کافی در مورد آنچه در رودخانه انجام می دهند داده خواهد شد .سپس
قایق ها یکی یکی پرتاب می شوند تا هیجان مسیر  R2 - R3 - R4را تجربه کنند .این پیست 14
کیلومتری یک مسیر بسیار سرگرم کننده با سطح آدرنالین باال است .پیست رفتینگ داالمان  ،واقع
در بین کوههای پوشیده از درختان کاج  ،دارای  8نقطه سقوط بزرگ و لذت بخش است .این فرصت
را خواهید داشت که حدود  3ساعت از جمله استراحت  ،شنا در رودخانه را سپری کنید .ما حدود
ساعت  15:00 / 14:45به نقطه انتهایی باز می رسیم .در این مرحله  ،وسایل نقلیه ای ما که شما
را به نقطه آغازین برگردانند در انتظار خواهند بود.
قبل از دوش گرفتن شام  ،لباس های خیس عوض می شود و کمی خستگی روز برطرف می شود.
سپس سرویس ناهار ما شروع می شود .در حالی که وعده های غذایی خورده می شوند  ،فیلم های
ویدیویی تور رفتینگ مشاهده می شود .مهمانان ما می توانند این ضبط های ویدئویی را به عنوان
خاطره ای از این ماجراجویی زیبا در رفتینگ بگیرند.

در زمان اتمام گشت های فوق فیلم و عکس های حرفه ای گرفته شده توسط متصدیان قابل فروش و ارائه به شما می باشد
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