
 

 

 
                          Brīvdienas Turcijā (8 dienas)  

 20.10 - 27.10.2018  655 EUR 
 

Tu jau sen to esi pelnījis! 

Pagarini vasaru, atpūties un uzkrāj spēkus, izbaudot Turciju. 
 

Ceļojuma laikā Tevi gaida: 
Viesmīlīgā Turcija un turki. Mūsu viesnīca atrodas drošā attālumā no Stambulas un 

robežas ar Sīriju. 55 km no Antaljas lidostas, 10 km no Sides, Čolakli ciemā, 100 m no 

viesnīcas pludmales. 

Silta saule un jūra (vidējā gaisa temperatūra oktobra beigās +21o+22 o, ūdens 

temperatūra 24o). 

 Tavs zelts – Tavi draugi – paņem viņus līdzi! 

     Brīnišķīga 4*+  viesnīca Kamelya K Club HV-1, 

ultra viss iekļauts (UAI), lieliskas atsauksmes. 

Viesnīcas piedāvājumā: 

o 4 āra peldbaseini pieaugušajiem un 2 bērniem, 

2 slidkalniņi, 2 segtie baseini, neliels akvaparks.  

o 1 restorāns, 5 A la carte restorāni (maksas, 

atpūtas laikā 1 apmeklējums – bez maksas), 7 bāri, 

daudzveidīgi un garšīgi ēdieni un dzērieni, bērnu 

bufete, diētiskā ēdienkarte. 

o Skaisti kopta, zaļa vide, plaša teritorija. SPA 

centrs, kinozāle, veikali, mini Zoo. 

o Izklaides pasākumi dienā un vakaros gan 

pieaugušajiem, gan bērniem, ko vada aizrautīga un 

atraktīva komanda, 2 bērnu klubi. 

o Atsaucīgs personāls. 

o Viesnīcas smilšu pludmale ar sauļošanās 

krēsliem, saulessargiem, pludmales dvieļi – bez 

maksas. Dvieļi, saulessargi, atpūtas krēsli ar 

matračiem pie baseiniem- bez maksas. 

Bez maksas: turku pirts, sauna, džakuzi, trenažieru 

zāle, aerobika, ūdensaerobika, volejbols pludmalē, 

basketbols, minigolfs, tvaika pirts, šautriņas, 

šaušana ar loku, galda teniss, animācija, dzīvā 

mūzika, diskotēka (ieeja), Wi-Fi (numurā un 

teritorijā), seifs numurā. 

Maksas pakalpojumi: masāža, biljards, tenisa 

apmācība, tenisa kortu apgaismojums, spēļu 

automāti, interneta kafejnīca, ūdenssporta veidi, boulings, vindserfīngs. 

 

 

  



 

 

 

 Tiešais lidojums Rīga – Antālijā – Rīga, transfērs uz viesnīcu, 

 Iepazīšanās ar Turcijas kulinārijas tradīcijām un tējas kultūru, kam saknes 

iestiepjas senā pagātnē; 

 No vietējiem produktiem gatavoti ēdieni: dolmas, pildīti baklažāni, kebabi, 

grillētas gaļas un zivis, turku saldumi, baklavas, turku maize, meze, turku kafija, 

ābolu tēja, granātāboli un sīrups … u.c. Iedomājies, kā tas viss smaržo un garšo 

… gribas izbaudīt un tāda iespēja Tev  būs. 

 Vietējos dārzos nogatavojušies augļi un arbūzi, melones iepriecinās jūsu garšas 

izjūtas. 

 Vietējie tirdziņi un kaulēties mīloši pārdevēji – arī tas jāiemācās, lai izbaudītu!  

 Un tas nebūt vēl nav viss… 

Cenā 1 pieaugušajam standarta divvietīgā numurā  655 EUR  ietilpst: 

 

 Lidmašīnas biļetes turp atpakaļ 

 naktsmītne 4*viesnīcā Ultra All Inclusive 
(iekļauti brokastis, vēlās brokastis, pusdienas, 
launags un vakariņas (zviedru jeb bufetes galds), 
pienācīga saldumu, desertu, dažādu uzkodu 
izvēle, tāpat arī plašs vietējo un importēto 
dzērienu klāsts) 

 Transfēri uz un no viesnīcas  

 
 

Ekskursiju programma, ko mēs varam organizēt un iesakām Jūsu izvēlei:  
 

 Zaļais kanjons -
Romantisks ceļojums 
skaistu skatu baudītājiem, 
brauciens ar kuģīti pa 
zaļas nokrāsas kalnu 
kanjonu, iespēja peldēties 

 Ekskursija Sidē –  
skaistākie objekti, skati un 
pilsētas sajūtas 

 Pirātu kuģis – dienas izbrauciens ar 
peldēšanos un atrakcijām  

 Džipu safari vai buss – uz Sapaderes 
ciematu pa banānu plantācijām un lauku 
ciematiem 

 Pamukale – unikāls Turcijas dabas brīnums, 
kalcīta (travertīna) terašu veidoti minerālūdens 
baseini un senā grieķu pilsēta Hēropole. Gara 
dienas ekskursija 
Cenas ekskursijām precizēsim vēlāk. 

 

Lidmašīna izlido 20.10.2018 plkst. 15:00, atgriešanās Rīgā 27.10.2018 plkst. 19:10 
 

Pieteikšanās: uz epastu  info@italisgeotour.com vai http://ej.uz/Italisbraucieni 

mailto:info@italisgeotour.com
http://ej.uz/Italisbraucieni

