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Viešbučio aprašymas
Iki
Iki
Iki
Iki

Antalijos oro uosto: ~130 km
Gazipašos oro uosto: ~48 km
paplūdimio:
~800 m
Alanijos centro
~400 m

Simpatiškas, nedidelis apartamentų tipo viešbutis, įsikūręs beveik pačiame Alanijos miesto centre. Nedidelė, kompaktiška
teritorija, kurioje yra restoranas (mokamas), baras (mokamas), seifas registratūroje (mokamas). Puikus variantas, norintiems
daugiau keliauti, ragauti turkišką maistą ne viešbutyje, būti arti pramogų.

Paplūdimys
Iki miesto smėlio paplūdimio yra apie 800 m. Skėčiai ir gultai mokami (paplūdimio rankšluosčiai neteikiami).

Rekomenduojamos ekskursijos
Pamukkale ir Saldos ežera - Keliaudami į Pamukalę tikrai nenuobodžiausite – akis džiugins žymiųjų Tauro kalnų vaizdai.
Pakeliui papusryčiavę ir atvykę prie baltojo gamtos stebuklo, grožėsitės garsiosios Pamukalės mineralų terasomis su žydro
vandens baseinais, įvairiaspalviais oleandrais ir vandens upeliais. Aplankysite antikinį Hierapolio miestą su amfiteatru, romėnų
pirtimis ir ištaigingu nekropoliu. Taip pat turėsite laisvo laiko patyrinėti Hierapolį patys, bei pasimėgauti gydomųjų galių
turinčiomis šilto mineralinio vandens versmėmis ar puikiuoju Kleopatros baseinu. Po sočių pietų, vyksite prie Saldos ežero –
vieno iš švariausių ir giliausių tektoninės kilmės gėlo vandens Turkijos ežerų, kurio gylis siekia net 184 metrus. Dėl jame
aptinkamų bakterijų išskirto natrio karbonato bei magnio struktūrų vanduo įgauna skaisčią spalvą, todėl ežeras vadinamas
Turkijos Maldyvais. Čia galėsite lepintis druskų- mineralų kaukėmis bei maudynėmis. Ekskursijos metu pasirūpinsime pusryčiais,
pietumis ir vakariene bei… aplankysite visas pakeliui esančias parduotuves! Niekur neskubant galėsite pasimėgauti puikiais
vaizdais ir pasikrauti teigiamų emocijų. Garantuojame turiningą laiką, puikias emocijas ir nepamirštamus įspūdžius.
Kapadokija - nepakartojamas gamtos kūrinys, susiformavęs po ugnikalnių išsiveržimų prieš 3 milijonus metų. Veikiamas
klimato čia susikūrė stulbinančiai gražus peizažas: uolos primenančios įvairius statinius, minaretus, gyvūnų figūras atkartojantys
gamtos kūriniai stebina net visko mačiusius keliautojus. Kapadokija – UNESCO saugoma teritorija – kur galima aplankyti
unikalius gamtos ir istorijos paminklus, keliauti ankstyvosios krikščionybės pėdsakais, susipažinti su požeminiais miestais,
pamatyti gyvenvietes uolose, išbandyti senuosius amatus, grožėtis pasakišku kraštovaizdžiu, kurio niekur kitur nepamatysite!
Ekskursijos metu aplankysite Gioreme muziejų po atviru dangumi. Antroji Kapadokijos pažiba – požeminiai miestai. Prieš 3000 ir
daugiau metų – gerokai iki pasirodant tiek graikams, tiek turkams – hetitų civilizacijos iškasti keturių, aštuonių aukštų požemiai.
Didžiausiame, Derinkuju požeminiame mieste, spėjama, gyveno 10 tūkstančių žmonių. Kapadokija – unikaliausia vieta,
nepaliekanti nei vieno abejingo. Dažnas įsimyli iš pirmo karto ir nori sugrįžti dar ir dar kartą. Tai kitokia Turkija, su savo
kitokiomis spalvomis ir savai žmonėmis, turtinga istorija bei legendomis apipinti gyvenimu, nepakartojama gamta ir unikaliais
oro balionais su saule kylančiais grožėtis tuo, ką per milijonus metų sukūrė gamta ir laikas. Grįšite pasisėmę žinių, kupini
įspūdžių ir noro ne tik sugrįžti dar kartą, bet pažinti Turkiją vis labiau ir labiau.
Taip pat išbandykite skrydį parasparniu, išvyka laivu į jūrą, raftingą, keturračių safaris, visureigiai, hamamas, žvejybą ir daugelis
kitų

Pastabos
- nurodyta kainai galioja asmeniui;
- pasiūlymų kiekis pagal pateiktas kainas yra ribotas. Kaina gali kisti;
- Perkant būtina nurodyti tikslius asmens duomenis (vardas ir pavardė kaip nurodyta pase). Klaidų taisymas lėktuvo
bilietuose yra galimas tik už papildomą mokestį;
- Į užsienį galima vykti tik turint galiojantį pasą (ATK-NETINKA). Asmens dokumentas, kurio galiojimo terminas baigiasi
kelionės metu, laikomas negaliojančiu. Keleivio asmens dokumentas turi galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius po kelionės
pabaigos;
- Viešbučio aprašyme pateikta informacija bei viešbučio teikiamų paslaugų sąrašas, laikas ir jų kainoraštis gali keistis. SVARBU:
https://www.kelioniulaikas.lt/kelione/turkija-hma-aparat-hotel-3

puslapis 1 / 2

KELIONĖS APRAŠYMAS
TURKIJA - HMA Aparat Hotel 3*
2021-05-01
kai kurios viešbučio siūlomos paslaugos gali neveikti arba naudojimasis jomis bus ribojamas dėl viešbučiams taikomų griežtų su
COVID-19 susijusių saugumo ir higienos reikalavimų. Detalesnės informacijos teiraukitės viešbučio registratūroje;
- Oficialus viešbučio tinklalapis: http://hmahotelsuites.com/
- Galimi turizmo paslaugų apribojimai ir/ar turizmo paslaugų pobūdžio, formos, apimties pakeitimai imantis būtinų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nurodytų sveikatos ir saugumo priemonių dėl COVID-19.
DĖL COVI19 rizikos REKOMENDUOJAMA GRĮŽUS IŠ UŽSIENIO REGISTRUOTIS INTERNETU,
ADRESU: https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form
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