Wycieczki realizowane są przy współpracy z lokalnym Polsko-Tureckim Biurem Podróży. Uczestnicząc w wycieczce rezygnujesz z jednego dnia pływania, ale może
warto - bo przecież po 3 dniach pływania przyda się odpoczynek od wakeboardingu i można zrobić coś innego. Na wycieczki zawsze będzie jeździła przynajmniej jedna
osoba z EHschool, aby opiekować się grupą. Osoby które zostają realizują program wakeboardowy, mają do dyspozycji auta, bo na wycieczkę po śniadaniu zabiera nas
bus lub autokar i wracamy późnym popołudniem. Szczegółowe informacje na temat wycieczek podczas spotkania organizacyjnego 1 dnia.

Rejs statkiem do Alanyi
Połączenie rejsu statkiem pirackim z wizytą w Alanyi. Popłyń do Alanyi 4-pokładowym luksusowym statkiem z
pirackimi animacjami i zrób zakupy w centrum.
Niepowtarzalna szansa aby zobaczyć Alanyę z perspektywy luksusowego 4-piętrowego statku pirackiego.
Możecie tu znaleźć wygodne miejsce dla siebie w lożach z kanapami lub po prostu zająć miejsce do opalania.
Popłyniemy wzdłuż wybrzeża Alanyi, które usiane jest zabytkami i tajemniczymi jaskiniami.
Dzieci znajdą się pod opieka piratów, którzy pomalują im twarze i założą chustki pirackie. W czasie rejsu
opłyniecie nie tylko skalny półwysep z zamkiem i słynnymi jaskiniami: Piratów, Zakochanych i Fosforyzującą ale
popłyniecie też wzdłuż plaży Kleopatry i portu jachtowego. Statek kilkakrotnie będzie cumował abyście mogli
skorzystać z wodnych szaleństw – wskoczyć do wody (lub zejść po trapie) i popływać w Morzu Śródziemnym.
Po dopłynięciu do portu w zabytkowym centrum Alanyi będziecie mogli wyjść na ląd by spędzić tu 1,5h czasu
spacerując uliczkami portowymi. Możecie wejść i zwiedzić w tym czasie stojącą w porcie Czerwona Wieżę,
średniowieczne stocznie czy po prostu zrobić zakupy na straganach i w sklepach w centrum Alanyi. Obsługa
baru w czasie całego rejsu będzie wydawać wam napoje bezalkoholowe bez ograniczeń, a w południe zaserwuje
smaczny grillowany obiad. A w drodze powrotnej czekają was animacje i dyskoteka w pianie mydlanej na jednym
z pokładów.
Czas trwania: 8:00 -17:00
Cena: 30€ dorośli, 20€ dzieci 4-10 lat, 0-3 lata bezpłatnie (ceny z zeszłego roku - mogą ulec zmianie)
W cenie: Transport, obiad, napoje bezalkoholowe bez ograniczeń (cola, fanta, sprite, woda mineralna, herbata,
kawa)
Opcjonalnie: alkohole, lody
Zabieramy: strój kąpielowy, ręcznik, gadżety do pływania np. materac czy zestaw do snorkelingu, okulary
przeciwsłoneczne, nakrycie głowy, kremy z filtrem, pieniądze, aparat
Ważne: Rejs rozpoczyna się z portu pomiędzy Alanyą lub Side. Z hotelu do portu dowozimy Państwa autobusem (ok.1h). Na statkach wg przepisów
zamiast leżaków są materace do opalania, przebieralnie i toalety. W czasie przerw na kąpiele statek zakotwiczy się na głębokiej wodzie (zejście do
wody z trapu), ale nie dobija do brzegu (wyjątkiem jest przybicie do portu w Alanyi gdzie macie Państwo czas wolny na lądzie ok 1-1,5h).

Rafting z Side
Aktywnie spędzony dzień na rzece wśród pięknej dzikiej przyrody Kanionu Koprulu.
Rafting to po prostu spływ rzeczny na pontonach. Odbywa się w górskim kanionie Koprulu na terenie Parku
Narodowego w górach Taurus. To jedna z najczęściej wybieranych wycieczek fakultatywnych z Side. Czeka nas
kilkanaście kilometrów dobrej i aktywnej zabawy. Podział na ok.10 os. grupy na pontonach wyzwala w nas ducha
rywalizacji między drużynami a jednocześnie łączy załogę na pontonie. Rzeka meandruje i tworzy kaskady i
progi wodne o różnym stopniu trudności, które będziemy pokonywać przy pomocy wioseł i naszego
niezawodnego i wesołego instruktora. W czasie spływu serwowany będzie obiad wprost nad rzeką. A w
przerwach po kolejnych odcinkach przewidziane animacje nad rzeką i na pontonie. Wybierz się z naszym biurem
podróży na rafting a nie zapomnisz tej przygody do końca życia.
Czas trwania: 9:00-17:30
Cena: 20 € dorosły, 9 € dzieci 7-12 lat, dzieci 0-6 lat bezpłatnie (ceny z zeszłego roku - mogą ulec zmianie)
W cenie: klimatyzowany transport, profesjonalny sprzęt: wiosła, kaski, kamizelki, instruktorzy, obiad, dodatkowe
ubezpieczenie od sportów ekstremalnych.
Opcjonalnie: napoje, zdjęcia i film video z wycieczki ok.20€, pianki dla chętnych do wypożyczenia lub można
wziąć swoją i swój kask
Zabieramy: strój kąpielowy, ręcznik, obowiązkowo obuwie na ponton –najlepiej buty piankowe (jak do chodzenia
po kamienistym dnie morza) lub sandały lub inne buty bez obcasa (buty będą zamoczone), krem z filtrem,
pieniądze.
Ważne: W bazie raftingowej są przebieralnie, gdzie możemy przebrać się do stroju kąpielowego. Wszystkie
nasze rzeczy zostawiamy w autokarze (w dolnym luku bagażowym, który będzie zamknięty na czas spływu).
Przydzielane są kamizelki i kaski przez obsługę wg rozmiarów (nie ubieramy się sami). Pobieramy wiosła.
Następnie lekcja pokazowa zachowania się w pontonie. Uczestnicy są dzieleni na grupy ok. 10 os. Na każdym
pontonie z grupą płynie instruktor-przewodnik. Osoby bojące się wody lub dzieci zajmują wygodne miejsce pośrodku pontonu (bez wioseł). Osoby w
okularach przymocowują okulary do kasku sznureczkami (dostępne w bazie). Nie ma możliwości zabrania aparatu na ponton (chyba, że jest
wodoodporny). Wycieczka w grupach mieszanych.

Perły Gór Taurus z Side
Okolice Side obfitują w atrakcyjne miejsca. Warto spośród nich wybrać się nieco dalej na wycieczkę fakultatywną do
górskiego kanionu Sapadere. To wyprawa w góry Taurus. Po drodze zobaczycie wiele plantacji bananowców, granatów,
owoców cytrusowych, a nawet zatrzymacie się przy jednej z nich. Już w wąwozie przekonają się Państwo jak dziewicza jest
tam przyroda. Kanion poprzecinany jest kilkoma wodospadami, a system mostków i chodników bezpośrednio zawieszonych
nad płynącą w kanionie rzeką zdecydowanie ułatwia zwiedzanie. Chętni będą mogli skorzystać tu z brrr… rześkiej kąpieli w
górskiej rzece, a wszystkich ugościmy smacznym obiadem na łonie natury. Odwiedzimy również wioskę turecką, gdzie życie
toczy się tu swoim rytmem. Złożymy wizytę gospodarzom w ich prywatnym domu, aby dowiedzieć się jak na co dzień żyją
Turcy. Poznamy też nieczynną już dziś manufakturę jedwabiu i hodowlę jedwabników, z których słynie wioska. A także
zabierzemy Państwa do meczetu, aby zapoznać Państwa z religią islamską zasiadając na miękkich dywanach meczetu. A
na koniec dnia wizyta w górskiej Jaskini Krasnoludków pełnej różnokształtnych stalaktytów.
Termin: poniedziałek, czwartek
Czas trwania: 8:00 – 17:00
Cena: 35€ dorosły, 18€ dzieci 7-12lat, 0-6 lat bezpłatnie (ceny z zeszłego roku - mogą ulec zmianie)
W cenie: klimatyzowany wygodny transport, ubezpieczenie, obiad, wstęp do kanionu, polski przewodnik
Opcjonalnie: napoje, wstęp do Jaskini Skrzatów dla chętnych 3€
Zabieramy: okulary przeciwsłoneczne, nakrycie głowy, kremy z filtrem, pieniądze, aparat, strój kąpielowy (dla chętnych na kąpiel w rzece).

SIDE - proponujemy samodzielne zwiedzanie w dowolny dzień lub wieczorem
12 kilometrów od hotelu jest piękne miasteczko SIDE - warto zwiedzić za dnia lub wieczorem - pojechać na typowo turecki targ lub
do centrum by zobaczyć antyczne ruiny,amfiteatr, port lub na zakupy. Możemy wybrać się też wieczorem na imprezę, shopping ,
kebaba, shishe.
Side
Niewielkie, 20-tysięczne miasteczko, które w sezonie zamienia się w centrum turystyczne. Położone w połowie drogi między Antalya
a Alanyą. Jedna z najatrakcyjniejszych miejscowości Riwiery Tureckiej. Stare Miasto, położone na niewielkim cyplu, okala z trzech
stron Morze Śródziemne. Co warto zobaczyć: ruiny: teatr (dobrze zachowane ruiny teatru rzymskiego), agora (handlowe centrum
miasta obok amfiteatru), bazylika z V w., świątynia Apollina (ruiny świątyni greckiej), nimfeum, Muzeum Side,

