
EXPO 2016 ANTALYA
23.04.-30.10.2016

Program
1. deň – Prílet

Prílet do Antálye, ubytovanie sa v hoteli.

2. deň – Antálya – prehliadka mesta a vodopády

Antálya je perlou Stredozemia a rajom pre dovolenkárov na tureckej 
riviére. Prejdeme sa rušnými bulvármi mesta, krásnym romantickým 
prístavom a naskytne sa nám i možnosť výhodne nakúpiť na bazároch 
orientálne korenie, či zlaté šperky a kožené výrobky. Na záver si 
vychutnáme aj nádherné vodopády. 

3. deň – Svetová výstava EXPO 2016

Hlavná téma: Deti a kvety s mottom: Zelený svet 
pre budúcnosť našich detí. 
Prezentácia viac ako 100 krajín sveta a tak sa 
návštevníkom naskytne možnosť spoznať krajiny, 
do ktorých sa pravdepodobne nikdy nedostane 
i rôznorodosť a rozmanitosť usporiadateľskej 
krajiny – Turecka. 
20.000 kultúrnych a spoločenských podujatí.

BONUS

s pobytom v 4* 
hoteli pri mori a s 
spoznávaním tureckej 
riviéry

Bazén

Renomovaná výstava s pobytom pri mori



Po raňajkách presun do výstavného areálu. 

Celodenná prehliadka výstavy s mottom: Zelený 

svet pre budúcnosť našich detí. Počas výstavy 

je v Antályi plánovaných až 20.000 kultúrno-

spoločenských aktivít a podujatí, ktoré 

obohatia kultúrny život mesta.

4. – 7. deň Oddych pri mori, fakultatívne výlety 

v okolí

Počas týchto dní si môžete vychutnať more 

a pláž, oddýchnuť si a načerpať nové sily, využiť 

služby Vášho hotela, zúčastniť sa výletov v okolí 

Antálye, či znova sa vrátiť na svetovú výstavu, 

a podrobnejšie sa porozhliadnuť.

8. deň - Odlet

Veriac, že ste si užili dovolenku plnú poznania 

a oddychu sa vrátime domov.

EXPO2016

Dobré jedlo

Maecenas Apríl – Máj Júl – September Október

Počet účastníkov Cena na osobu Cena na osobu Cena na osobu

40 a viac 689 € 835 € 689 €

35 – 39 695 € 839 € 695 €

30 – 34 705 € 845 € 705 €

25 – 29 715 € 859 € 715 €

20 – 24 729 € 879 € 729 €

15- 19 749 € 899 € 749 €

Let s renomovanou leteckou spoločnosťou Viedeň – 
Antálya – Viedeň
Ubytovanie na 7 nocí a 8 dní v modernej 2 lôžkovej izbe 
s vlastnou kúpeľňou
Polpenzia v hoteli Adonis 4*
Výlet do Antálye
Vstupný poplatok na prehliadku vodopádov v Antályi
Miestny kvalifikovaný sprievodca
Rozlúčková večera v typickej tureckej reštaurácii 
s vynikajúcimi delikatesami
Všetky transfery podľa programu pohodlným 
klimatizovaným autobusom 
Všetky dodatočné náklady – poplatky za parkovné a mýta
Poistenie CK proti insolventnosti podľa zákona
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Fakultatívne výlety:
1 Perge a Aspendos – metropoly Pamfílie

antické Perge – jedno z najväčších archeologických lokalít na Stredozemskom pobreží. Uvidíte staroveký amfiteáter, štadión, domy i brány mesta. Následne 

prehliadka významného antického mesta Aspendos s divadlom, s kapacitou 15.000 divákov. 

2 Príroda a kultúra v okolí Antálye

Národný park a antické mesto Termessos. Po cca. 2 hodinovej túre sa dostaneme k nedobytnej pevnosti s nádherným výhľadom na pohoria i more, so zachovalým 

divadlom, odeónom a pohrebiskom.

3 Raj v tieni pohorí

Prístavné antické mesto Phaselis so starovekými pamiatkami. Po prehliadke sa vyvezieme lanovkou na horu Tahtali na druhej najdlhšej lanovke sveta (4.350 m) 

Z výšky 2.365 m n.m. sa Vám naskytne nezabudnuteľný výhľad na Tureckú riviéru

4 Kemer – plavba loďou

Plavba najkrajšími zátokami lýkijského pobrežia s možnosťou vychutnať si more. Na obed prestávka v antickom meste Phaselis. Návrat v dopoludňajších hodinách 

autobusom

Cestovné poistenie 13,20 €, príplatok za 1 lôžkovú izbu 199 €

CENA NEZAHŔŇA:

1

Plavba loďou

Vodopády


