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DĖMESIO:  
 

 važiuojant iš Okurcalar, Avsallar vietovių, priklausomai nuo ekskursijos, taikomas papildomas 5 eur. transporto mokestis 
asmeniui.  T. y. prie geltonai pažymėtų ekskursijų kainos + 5 eur. 

 Rezervuodami kelionę pateikite šiuos duomenis: ekskursijos pavadinimą, datą, suaugusiųjų, vaikų skaičių, viešbučio 

pavadinimą, kambario nr., jūsų tel. nr., kokia kalba norėtumėte ekskursijos: rusų, anglų, vokiečių.  

 Už ekskursijas mokama vairuotojui, arba pagal susitarimą. 
 Prieš ekskursiją su jumis susieksime ir patikslinsime laiką,- priklausomai nuo jūsų viešbučio vietos. 

 

Elbeller turizm KIZLARPINARI MAH.,  TORAMANLAR SOK.,  FAZLIOĞLU APT. NO: 9, ALANYA 

 lietuvių k.: +370 698 10 848 
  anglų k.: +90 536 273 76 37 

info@ekskursijosalanijoje.lt 
http://ekskursijosalanijoje.lt/ 

https://www.facebook.com/alanyatrip/?ref=hl 
 

2017 07-08 mėn. 

DIENA APRAŠYMAS KAINA ATMINTINĖ 

 

Kiekvieną 
dieną  

Dieninė ekskursija laivu     

Garantuotos puikios Alanijos pusiasalio ir pilies 
nuotraukos iš jūros pusės, paslaptingos olos, Kleopatros 
paplūdimys, pietūs laive, pramoginė programa bei 
maudynės. 

18 Eur; 
vaikams iki 6 
m. nemokama, 
7-12 m. 
vaikams  
50 % kainos. 
 

 

Įsk.: transportas, gaivieji gėrimai, pietūs, 
draudimas. 
Neįsk.: alkoholiniai gėrimai, ledai, nuotraukos. 

08.30 (9.30)– 15.30 (16.30) val. 
Pasiimti: rankšluostį, maudymosi 
kostiumą, apsaugą nuo saulės, 
fotoaparatą. 

     

Kiekvieną 
dieną 

Turkiška pirtis (hamamas)   

Šį kelių val. malonumą rekomenduojama patirti iki 
įdegant. Jūsų laukia sauna, garinė pirtis, burbulinė vonia, 
viso kūno šveitimas ant šilto marmurinio stalo, muilo putų 
masažas, 20 min. viso kūno masažas aliejumi.  
Pirtys  
1. Harem- 14 Eur; 
2. Princess - 17 Eur. Galimybės pateikti transportą 
priklauso nuo jūsų viešbučio vietos - teiraukitės 

14-17 Eur;  

 0-6 m. 
vaikams 
nemokamai 

(jei prižiūri 
lydintis amuo. 
Paslaugos 
neteikiamos) 
7-12 m. 
vaikams  
50 % kainos. 
 

Įsk.: transportas, rankšluoščiai, šlepetės, daiktų 
saugojimo kabinos, draudimas, gidas. 
Neįsk.: gėrimai, papild. grožio procedūros. 

Laikas: pagal susitarimą.  
Pasiimti: maudymosi kostiumą.  
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I,III,V 
 

Žaliasis kanjonas    

Jūsų laukia kelionė laivu po žydrą Žaliojo kanjono 
vandens pasaulį, supamą stačių kalnų ir vešlios Turkijos 
augalijos. 

38 Eur; 
vaikams iki 6 
m. nemokama, 
7-12 m. 
vaikams  
50 % kainos. 

 

Įsk.: transportas, pietūs, gidas, draudimas, 
gėrimai. 

08.00 (08.45) – 17.00 (18.00) val.  
Pasiimti: fotoaparatą, maudymosi 
kostiumą, apsaugą nuo saulės. 

     

Kiekvieną 
dieną 
 

Safari džipais     
Nuotykinė–pažintinė ekskursija po Tauro kalnus. 
Pamatysite apelsinų ir citrinų sodus, aplankysite kalnų 
kaimelio mečetę, mokyklą, linksmai atsipūsite kalnų 
sodyboje, stabtelsite prie Alanijos užtvankos bei 
papietausite virš vėsinančios kalnų upės.  

18 Eur; 0- 6 m. 
vaikams 
nemokama, 
tačiau reikės 
sumokėti už 
pietus.  
7-12 m. 
vaikams  
50 % kainos. 
 

Įsk.:transportas, gidas, draudimas, pietūs. 
Neįsk.: gėrimai, CD. 

08.30  (9.00)– 17.30 (18.30) val. 
Pasiimti: apsaugą nuo saulės, 
fotoaparatą. 

     

Kiekvieną 
dieną 
 

Kalnų upė plaustais (raftingas)     

Nuotykiai vandens pursluose supant įspūdingai 
Kiopriuliu kanjono gamtai, lydint išmanantiems 
instruktoriams. *Apie 15 km upe, 18 Eur 
1. Raftingas 2 in 1, 25 Eur I, III, V 
2. Raftingas 3 in 1, 29 Eur I, III, V 

18-29Eur;  
7-12 m. 
vaikams  
50 % kainos. 
 

Įsk.: transportas, draudimas, gidas, gelbėjimosi 
liemenė, šalmas, daiktų saugojimo kabina, pietūs. 
Neįsk.: gėrimai, guminė avalynė, guminis 
kostiumas, CD, nuotraukos. 

08.15 (09.30) – 17.30 (18.30) val. 
Pasiimti: rankšluostį, maudymosi 
kostiumą, apsaugą nuo saulės, 
tinkamą avalynę.  
Neimti: šlepečių, fotoaparato.  

Kiekvieną 
dieną* 
 

Sapaderės kanjonas    

Ekskursija gamtos apsuptyje: atsigaivinsite krioklio vėsa, 
pasigrožėsite apelsinmedžių ir citrinmedžių sodais, 
susipažinsite su šilkverpyste, kaimo žmonių kasdienybe 
bei aplankysite nuostabią olą, besipuikuojančią stalaktitais 
bei stalagmitais. * Autobusas arba atviras džipas 
pasirinktinai; apie 45 km nuo Alanijos.  
1. Džipu 23 Eur* 
2. Autobusu 25 Eur, skiriasi programa. III, VII 

23-25 Eur; 
vaikams iki 6 
m. nemokama 
tačiau reikės 
sumokėti už 
pietus.  
7-12 m. 
vaikams  
50 % kainos. 
 

Įsk.: nuvežimas ir atvežimas, gidas, pietūs, 
draudimas. 
Neįsk.: gėrimai, bilietas į olą 

08.45 (09.45) – 18.00 (19.00) val. 
Pasiimti: apsaugą nuo saulės, 
maudymosi kostiumą, fotoaparatą. 

     

II,IV,VII 
 

MAS (Manavgat, Aspendos, Side)    

Puiki galimybė patenkinti istorijos pomėgį ir išvysti 
Manavgat upės krioklį. Aplankysite geriausiai M. Azijoje 
išsilaikiusį romėnišką Aspendos teatrą, Atėnės globojamą 
Sidės miestelį su išdidžiai į dangų kylančiomis Apolono 
šventyklos kolonomis.  
1. Išvyka į Manavgat laivu +turgus, 25 Eur I, IV  

29 Eur; 
vaikams iki 6 
m. nemokama, 
tačiau reikės 
sumokėti už 
pietus.  
7-12 m. 
vaikams  
50 % kainos. 

Įsk.: transportas, pietūs, gidas, draudimas, 
bilietai.  
Neįsk.: gėrimai.  
 

09.00 (09.45) – 17.00 (18.00) val. 
Pasiimti: fotoaparatą. 
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1 d. kelionė: 
I, II, IV, V, 
VII 
 
2 d. kelionė: 
I, III, VI 

Pamukalė, Hierapolis    () 

Pamukalė – tai stebėtino grožio baltų mineralų terasos su 
žydro vandens baseinėliais, šilto mineralinio vandens 
upeliai. Vietovė nuo seniausių laikų viliojo žmones, tuo 
įsitikinsite apsilankę šalia įsikūrusio romėnų epochos 
Hierapolio griuvėsiuose ir pasipliuškenę Kleopatros 
baseine.  

1 d. kelionė: 

45 Eur;  
2 d. kelionė: 
65 Eur; 
vaikams iki 6 
m. nemokama, 
tačiau reikės 
sumokėti už 
pietus.  
7-12 m. 
vaikams  
50 % kainos. 

1 d. kelionė:  
įsk.: transportas, gidas, draudimas, 1 pietūs,  
1 vakarienė.  
Neįsk.: gėrimai, bilietai apie 14 Eur + 10 Eur. 
 
 2 d. kelionė: 
 įsk.:  transportas, gidas, draudimas, 2 pietūs, 1 
vakarienė, 1 pusryčiai, 1 nakvynė viešbutyje. 
Neįsk.: gėrimai, bilietai apie 14 Eur + 10 Eur. 
 

1 d. kelionė:  
03.30 (05.00) – 23.00 (00.00) val.; 
 
2 d. kelionė: 
05.00 (06.15) – 18.00 (19.00) 
 
Pasiimti: apsaugą nuo saulės, 
maudymosi kostiumą, fotoaparatą, 
pusryčių dėžutę iš viešbučio. 

     

3 d. kelionė: 
II, V 
 
2 d. kelionė: 
I, IV, VII 

Kapadokija    () 
Kapadokija – gamtos ir žmogaus rankų darbo stebuklas, 
gamtos stichijų suformuotos keisčiausių formų uolos bei 
požeminiai miestai. 
 

2 d. kelionė: 

65 Eur;  
3 d. kelionė: 
80 Eur; 
vaikams iki 6 
m. nemokama, 
tačiau reikės 
sumokėti už 
pietus.  
7-12 m. 
vaikams  
50 % kainos. 
 

2 d. kelionė: 
įsk.: transportas, gidas, draudimas, 1 vakarienė, 1 
nakvynė, 1 pusryčiai. 
 Neįsk.: 2 pietūs (apie 10 eur/ 1 pietūs/ 1 žm.), 
gėrimai. Neužsukama į Koniją 
 
3  d. kelionė:   

įsk.  transportas, gidas, draudimas, 2 

vakarienės, 2 nakvynės, 2 pusryčiai. 
 Neįsk. 3 pietūs (apie 10 eur/ 1 pietūs/ 1 žm.), 
gėrimai. Užsukama į Koniją 

2 d. kelionė: 
03.00 (04.15) – 18.00 (19.00) val. 
 
3  d. kelionė:   
 05.00 (06.15) – 18.00 (19.00) val. 
Pasiimti: fotoaparatą, pusryčių 
dėžutę iš viešbučio. 

     

I, III, V, VII 
 

Myros (Demrės) miestas, Kekovos sala   
Išvysite senovės Likijos gyventojų uolose iškirstus kapus, 
aplankysite Šv. Mikalojaus (Kalėdų Senelio) sarkofagu 
garsėjančią bažnyčią, turėsite nuostabią progą iš laivo 
stebėti vandeniu užlieto senojo Kekovos–Simenos miesto 
liekanas, antkapinius akmenis.  

45 Eur;  
vaikams iki 6 
m. nemokama, 
tačiau reikės 
sumokėti už 
pietus.  
7-12 m. 
vaikams  
50 % kainos. 

Įsk.: transportas, pietūs, gidas, draudimas. 
Neįsk.: gėrimai, bilietas apie 13 Eur 

03.00 (04.00) – 19.30 (20.30) val. 
Pasiimti: apsaugą nuo saulės, 
maudymosi kostiumą, fotoaparatą, 
pusryčių dėžutę iš viešbučio. 

     

Kiekvieną 
dieną ryte ir 
po pietų 
 

Safari keturračiais   

Ši du kartus per dieną vykstanti išvyka į Tauro kalnus 
rekomenduojama aktyvų poilsį ir nuotykius mėgstantiems 
smalsuoliams. *Apie 35 km;  trukmė – apie 3 val., 16 m. 
vaikai tik lydimi instruktoriaus.  
25 Eur - 1 asm./1 mašina; 28 Eur - 2 asm./1 mašina 

25-28 Eur 
 

Įsk.: transportas, draudimas, gidas.  
 

1) 08.00 (09.45)– 13.00 (14.00) val.; 
2) 13.00 – 17.00 (18.00) val. 
Pasiimti: tinkamą avalynę, 
drabužius. 
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Pateiktos pagrindės ekskursijos. Neradę norimos kelionės - teiraukitės.  

10 ir daugiau asmenų grupėms galime pasiūlyti transportą iš tolimesnių vietovių (45 - 60 km nuo Alanijos).  
Galimos individualiai pagal jūsų pageidavimus suorganizuotos kelionės - teiraukitės. 

Taip pat siūlome automobilių nuomą.  
 

Ekskursijos anuliavimas ir pinigų grąžinimas: 

100 % - nelaimingo atsitikimo arbo ligos atveju, pateikus gydytojo pažymą iki ekskursijos pradžios, 
50 % - anuliavus ekskursiją anksčiau nei prieš 24 val. iki ekskursijos pradžios, 

0% - neatvykus arba anuliavus ekskursiją vėliau nei 24 val. iki ekskursijos pradžios. Visos kelionės yra apdraustos 
 

Kiekvieną 
dieną 
 

Delfinų pasirodymas  
Valandos trukmės linksmuolių delfinų pasirodymas ir 
išdaigos. *Apie 35 km nuo Alanijos; galimybė paplaukioti 
su delfinais už papildomą mokestį.  

27 Eur; 
 0-3 m. 
vaikams 
nemokama, 
4-9 m. vaikams  
22 Eur 

Įsk.: transportas, gidas, draudimas. 
Neįsk.: gėrimai. 

14.00 (14.45) val. Pasiimti: 
fotoaparatą 

     

Teirautis 
 

Skrydis parasparniu  
Pakilę į orą nuo Tauro kalnų ir maloniai glostant vėjeliui 
apžvelgsite dalį miesto, paplūdimį po kojomis ir įvairių 
atspalvių jūros žydrynę. Skrisite kartu su instruktoriumi, 
prieš tai išklausę trumpus mokymus, o nusileisite į 
vadinamąjį Vėžlių paplūdimį, tokį pavadinimą gavusį ne 
veltui. 
 

50 -75 Eur 
(priklausomai 
nuo viešbučio 
atstumo nuo 
Alanijos) 

Įsk.: transportas, instruktorius, draudimas. 
Neįsk.: CD 

Įvairiu dienos metu, teirautis iš 
anksto.   
Pasiimti: tinkamą avalynę, 
patogius drabužius.  
Neimti: šlepečių, fotoaparato. 
 

Teirautis 
Nardymas  

Apiplaukę įspūdingą Alanijos simbolį – uolėtą iškyšulį su 
pilies griuvėsiais, instruktoriaus lydimi neriate į žydrą jūrą 
pasigrožėti Viduržemio jūros povandeniniu gyvenimu. 
Apmokius, neriama du kartus po 20 min. Jūsų šeimos 
nariai gali kartu pasimėgauti saule, maudynėmis ir 
pietumis denyje už mažesnę kainą.  

40 Eur; 
0-6 m. vaikams 
nemokama. 
Nenardantiems 
šeimos nariams 
20 eur. 

Įsk.: transportas, instruktorius, draudimas, 
įranga, pietūs. 
Neįsk.: CD, nuotraukos, gėrimai, plaukiojimas su 
vamzdeliu. 

8.30 (09.30) -  17.30 (18.30)  
Pasiimti: apsaugą nuo saulės, 
maudymosi kostiumą, fotoaparatą. 


