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Viešbučio aprašymas
iki Antalijos oro uosto: ~100 km
iki Gazipašos oro uosto: ~60 km
iki Alanijos miesto:
~18 km
iki Avsalaro gyvendvietės: ~1 km
iki Konaklio gyvendvitės: ~7 km
iki paplūdimio:
ant jūros kranto

Šiuolaikinės architektūros viešbutis su nedidele, tačiau prižiūrėta teritorija, ant jūros kranto. Pastatytas 2013 metais, paskutinį
kartą dalinai atnaujintas 2019 metais. Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų pastatas, kuriame 205 numeriai. Graži, tvarkinga
teritorija, kurioje yra pagrindinis restoranas, 3 a‘la carte restoranai, 5 barai, 3 atviri baseinai, nemokamas bevielis internetas, 4
konferencijų salės, 4 vandens kalneliai, SPA centras, parduotuvės, kirpykla. Siūlomos pramogos: turkiška pirtis, vandens
aerobika, paplūdimio tinklinis, gyva muzika, treniruoklių salė, pentakė, sauna, stalo tenisas, pilatesas, aerobika, joga,
pramoginiai renginiai. Taip pat už papildomą mokestį siūlomi masažai, biliardas, kaljanas, vandens sporto priemonės, druskų
kambarys. Vaikams yra baseinas, žaidimų aikštelė, vaikų klubas, paauglių klubas, atrakcionų kalnas „Aštuonkojis“.
Rekomenduojamas ramiam poilsiui.

Paplūdimys
Nuosavas, smėlio. Yra pirsas ir baras nemokamas (gaivieji gėrimai). Paplūdimyje skėčiai, gultai ir čiužiniai nemokami.
Paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. Palapinės paplūdimyje už papildomą mokestį.

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
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