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Antalya este cel mai cautat oras din Turcia atunci cand vine vorba de petrecerea vacantei
deoarece aici se poate combina foarte bine timpul petrecut pe plajele marii Mediteraneene cu
vizitarea multor obiective turistice.
Clima mediteraneana temperata a Antalyei face
ca temperaturile din cea mai mare statiune de pe litoralul mediteranean al Turciei sa permita
petrecerea unei vacante de vis in acest loc incepand din aprilie si pana in octombrie.

Datorita faptului ca Antalya este o destinatie turistica foarte iubita de romani, exista numeroase
oferte turcia 2018
din care puteti alege pachetul care considerati ca va avantajeaza cel mai mult, fiind considerata
o destinatie ideala pentru pasionatii de pachete all-inclusive.

E pacat sa ajungeti in Antalya si sa nu vizitati macar o parte din obiectivele turistice incarcate de
istorie pe care acest loc le poate oferi celor care ajung in acest loc. Orasul antic Termessos,
Muzeul Suna, Dealul Tunek Tepe din Antalya, Poarta lui Hadrian din Antalya (simbolul
orasului), Portul vechi din Antalya, Canionul Saklikent (unul dintre cele mai mari din lume, fiind
adanc de 300 metri si lung de 18 km), Pestera Kocain Magasari, orasele antice Perga si
Aspendos din Antalya, moscheele Yivli Minare, Tekeli Mehmet Pasa, Murat Pasa, Iskele,
Minaretul din Antalya, Turnul cu ceas din oras, cascadele Duden, Kursunlu, Manavgat, Flacara
Eterna din Antalya sunt doar cateva dintre obiectivele pe care merita sa le vizitati dupa ce ati
ajuns in Antalya.

Pe langa aceste locuri incarcate de istoria locului, in Antalya puteti sa va relaxati in Parcul
Karaalioglu, Parcul de Distractii Dedeman Aquapark (ideal pentru copii datorita optiunilor
numeroase de distractie) si pe plajele Konyaalti Beach, Lara Beach si City Beach.

Hotelurile si restaurantele din Antalya au o calitate foarte buna si preturi medii, usor accesibile
romanilor, statiunea fiind o optiune ideala pentru o vacanta reusita atat pentru familiile cu copii,
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cat si pentru tinerii dornici de petreceri nocturne. Puteti alege cazarea care considerati ca vi se
potriveste cel mai mult nevoilor si pretentiilor dumneavoastra din multitudinea de
oferte Antalya
disponibile.

Cand vine vorba de mancare si distractie, optiunile numeroase pe care le ofera Antalya pot da o
culoare in plus concediului. Vanilla Lounge este unul dintre cel mai populare restaurante din
Antalya, locul fiind ales atat pentru intalnirile business cat si cele de recreere. Otantik Butik este
apreciat in mod deosebit pentru vinuri, in timp ce Seraser e considerat de turisti drept locul cu
cea mai buna si rafinata mancare din Antalya, insa sigur veti descoperi si singuri multe locatii
deosebite in Antalya.
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