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ALT, HVAD DU HAR BRUG FOR AT VIDE OM

Velkommen til Tyrkiet *



Shopping

VELKOMMEN TIL

ALANYA

Alanya er danskernes favoritrejsemål i Tyrkiet, og turismen er vokset støt, siden det første hotel åbnede i 1958. Alanya er 
især kendt for sit gode klima og sine smukke strande. Derudover byder byen på store handelsgader, sjove lokale marke-
der, gode restauranter og barer og spændende seværdigheder.

Seværdigheder
Trænger du til lidt afveksling fra sol og strand, har Alanya 
meget andet at byde på! Vi besøger de bedste seværdighe-
der på vores udflugter. Kontakt din guide for at høre mere, 
eller læs videre her i hotelbogen.

Alanyas borg
Et besøg på den osmanniske borg fra 1200-tallet er næsten 
obligatorisk i din ferie. Borgen har både tjent som palads og 
som en del af forsvaret mod fjender og pirater. Fæstningsan-
lægget strækker sig helt ned til havnen, hvor du kan se det 
røde tårn, et andet af Alanyas berømte vartegn, der i dag er 
indrettet som museum.

Dim Cay
Den grønne Dim-flod er en enestående naturoplevelse, og 
du kan hurtigt tilbringe en hel dag her. Der er bygget flåder i 
vandet, hvor du kan slikke sol eller nyde en god frokost. Ved 
floden finder du også den store Dim-drypstensgrotte.

Damlatas
Vil du ikke hele vejen til Dim Cay, kan du besøge en mindre
drypstensgrotte i Alanyas bydel Damlatas.Bydelen er Alan-
yas ældste og mest eftertragtede, og her findes også 
hyggelige restauranter og spændende butikker.

Shopping
Alanya er et sandt shoppingparadis. Langs den store hoved-
gade, Atatürk Boulevard, finder du et bredt udvalg af inter-
nationale butikker, og her sælges tøj og tekstiler, lædervarer, 
smykker, sko og meget, meget mere.
På 25 Meter-gaden finder du det lokale marked, som oftest 
er lidt billigere. Du kan også besøge Alanyum, der er byens 
største shoppingcenter. Vil du prøve dine shoppingevner af 
på det lokale marked, har du flere gode muligheder at vælge 
imellem.
Kontakt en af dine guider for yderligere information.  
Bemærk, at markedsdage og –sted kan blive ændret.

Marked ved Toptanci Hall
Stort udvalg af frugt og grønt. En nærliggende gade lægger 
plads til et stort tekstilmarked. Markedsdag hver tirsdag.

Marked ved dolmusstationen, Atatürk Boulevard
Her sælges mest frugt og grønt, men der er også et godt 
udvalg af tekstiler. Markedsdag hver fredag.

Marked i Oba
Et af Alanyas største markeder med alt fra
frugt og grønt til souvenirs og tekstiler. 
Markedsdag hver mandag.



Venstre: Kleopatra-stranden.
Højre: Alanyas røde tårn. 

Særligt for dig, 
der bor uden for Alanya
Pegasos Royal og Pegasos Resort, Eftalia Aqua, Eftalia 
Village, Eftalia Resort, Club Kastalia og Mukarnas Resort 
ligger alle ca. 20-30 minutter uden for Alanya.
Du kan tage bus eller taxa ind til Alanya, men du har også 
mulighed for at tage på opdagelse i dit lokalområde.
Byområder som Konakli og Türkler har deres egne små 
bazarer. Det største udvalg finder du dog i Avsallar, hvor 
der er en hyggelig handelsgade og flere restauranter og 
caféer. Hver onsdag er der markedsdag i Avsallar, hvor du 
kan opleve de lokale tinge om frugt, grønt, tøj og meget 
mere og selv gøre dig et godt fund.

Strande
Kleopatra-stranden, som ligger vest for borgen, er en fin
sandstrand og et af byens store trækplastre. 
Du kan leje solsenge og parasoller, og her er mange 
restauranter og caféer.
Øststranden ligger øst for borgen og er 5 km lang, 
så her er masser af plads. Også her kan du leje solsenge 
og parasoller og få lidt at spise i dagens løb.
 
Incekum-stranden, der ligger 25 km uden for Alanya, 
er nok en af Tyrkiets bedste sandstrande.
Den er lavvandet og meget børnevenlig og består af fint,
gyldent sand. Vores hoteller Pegasos Resort og
Pegasos Royal ligger direkte på stranden. 
En del af stranden er offentligt tilgængelig.

Restauranter og natteliv
Der findes et hav af gode restauranter i Alanya, især i om-
rådet omkring havnen. Besøg eksempelvis Tyrkiets eneste 
mikrobryggeri, Red Tower, hvor du kan nyde en middag 
med direkte udsigt til vandet. I havneområdet finder du 
også masser af barer og diskoteker, hvor der er gang i 
den til de sene nattetimer.

Sådan kommer du omkring
Det er altid til at fange en taxa i Alanya. På de større gader 
er der taxa-knapper, som du kan trykke på for at tilkalde en 
taxa. De fleste taxaer kører med taxameter, men du kan ofte 
også aftale en fast pris for en specifik rute, eksempelvis fra dit 
hotel til centrum. Husk at aftale prisen på forhånd. 
Lokalbussen dolmus (navnet betyder ”propfyldt”) er en sjov 
og nem måde at komme omkring på. Busserne kører frem og 
tilbage hele dagen, men kører ofte ikke sent om aftenen og 
om natten. Du betaler typisk 2-5 lira for en tur, hvis du kører 
rundt i centrum. Du betaler direkte til chaufføren, 
når du stiger på.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Bank og hæveautomat
Hæveautomater findes i Alanya centrum og ved 

næsten alle hoteller. Vekselkontorer (change 

office) og banker finder du på Alanyas store 

hovedgade, Atatürk Boulevard.

Læge og apotek
Apoteker (eczane) findes overalt. Har du brug 

for en læge, er du velkommen til at kontakte os 

guider. Du kan også kontakte lægen på:

Dr. Call Alanya:  +90 242 511 33 66

First Call Clinic: +90 242 511 09 06

Medical Help: +90 505 303 40 40

Anadolu Alanya: +90 242 522 62 62

Baskent Alanya: +90 242 511 00 53

Post og telefon
Postkontoret i Tyrkiet hedder PTT. Her kan du 

veksle udenlandsk valuta til tyrkiske lira samt 

købe frimærker og telefonkort. For at ringe til 

Danmark skal du taste 0045 og derefter det 

ønskede telefonnummer.



VORE UDFLUGTER

Nazar Feriehits
Vores allermest populære udflugter med masser af sol og 
vand og nogle af sydkystens mest berømte attraktioner.

Nazar Familie & Eventyr
Her er der oplevelser og sjov for hele familien. 
Tag eksempelvis med på vores berømte piratkrydstogt! 

Nazar Kultur & Fornøjelse
Kom helt tæt på det ægte Tyrkiet. 
Her får du minder for livet.

Nazar Sport & Action
Vil du have gang i den i ferien? Så slå dig løs på naturens 
egen legeplads!

Nazar Shopping & VIP 
Masser af shopping og mulighed for VIP-udflugter.

Nazar Extra 
Oplev vores internationale udflugter eller opdag Tyrkiet 
på egen hånd ved at leje en bil.

Tag med på tur og oplev Tyrkiets mangfoldighed! 
Er du til sol og afslapning, fartfyldte feriedage, smukke 
naturoplevelser, spændende kultur og historie og masser 
af sjov for hele familien? Så har vi en udflugt, der passer til 
dig. Kom til en af os guider, hvis du vil vide mere og booke 
din udflugt.For overskuelighedens skyld har vi inddelt vores 
mange udflugter i forskellige kategorier.



NAZAR FERIEHITS

Green Canyon
Green Canyon tilbyder en afkoblende of stressfri feriedag, i 
sølandskabets smukke omgivelser. Oymapinar dæmningen, 
som stejlt stiger til 185 meter i højden, er yderst imponerende 
og dæmningens kunstige sø glitre smukt i grønt, omgivet af 
bjerge. 

Vi spenderer dagen på båden i den afslappende natur. Ind 
i mellem svømmepauserne, nyder vi vores frokost på en 
restaurant på bjergskråningen med udsigt til søen. 

Voksne: 65 €
Børn 7-14 år: 32 €
Børn 0-6 år: Gratis
Udflugtsdag: Tirsdag fra Antalya, Belek,  
Side, Incekum og Alanya-området 

Sea Dream bådtur   
(kun for voksne)

Nyd af en vidunderlig eftermiddagsbådtur på det turkisblå 
Middelhav! Vi forlader by og fastland, og nyder af solbadning, 
svømning, All inclusive drikkevarer og servering af frisk frugt. 
Alle gæster modtager et badehåndklæde på båden, og der er 
behageligt med plads på båden til at nyde den afslappende 
atmosfære. Vi er tilbage i havn tidligt på aftenen. 

Denne udflugt er kun for voksne. 

Voksne: 29 €
Udflugtsdag: Torsdag fra Incekum og Alanya-området

Istanbul by air
Istanbul er den eneste by i verden der er delt af to 
verdenskontinenter, Asien og Europa. Istanbul er en fantastisk 
metropol, som kombinerer det moderne Vesten med det 
fascinerende Østen og i løbet af udflugten besøges de mest 
berømte seværdigheder som den fascinerende smukke Topkapi 
Palads og Den Blå Moske. 

Om eftermiddagen har du mulighed for at følge med på bådtur 
på Bosporus Strædet og besøge den Egyptiske Bazar. 

Rejsen til Istanbul foregår belejligt med fly fra Antalya.

Voksne og børn: 169 € per person 
Udflugtsdag: Lørdag fra Antalya, Belek, Side, Incekum  
og Alanya-området 



Dim Cay
Dim Cay flodområdet er Alanya når det er smukkest. Fra Taurus-
bjergene risler det kolde ferskvand, og floden er et vidunderligt 
sted at spenderer en dag med svømning og total afkobling. 
Flodvandet er afkølende specielt i de varme sommermåneder, 
og dette sted er derfor også meget populært blandt de lokale. 
Den ene drypstensstalaktit smukkere en den anden, fortryller os 
i den store Dim-drypstensgrotte, og på den lokale frugtplantage 
introduceres vi til frugterne som dyrkes i området.

Voksne: 35 €
Børn 7-14 år: 17 €
Børn 0-6 år: Gratis
Udflugtsdag: Lørdag fra Incekum og Alanya-området 

Alanyas Perler
Den charmerende by Alanya omgivet af de storslåede Taurus-
bjergene og det glitrende turkisblå hav kommer til syne for os fra 
Alanya borgens udsigt i 250 meters højde. Damlatas grotten er 
kendt for dens skønhed og eftersigende helbredende luft, og de-
finitivt et besøg værd. Turen krones med en middag ved solned-
gang ombord på båd eller ved Alanyas livlige havneområde. 

Voksne: 35 €
Børn 7-14 år: 17 €
Børn 0-6 år: Gratis
Udflugtsdag: Onsdag fra Incekum og Alanya-området 

Antalyas Perler
Antalya er bestemt et besøg værd, byen har over 1 milion 
indbyggere og er beliggende 39 meter over havets overflade. 
Der findes adskillige vandfald, og vi skal besøge det smukkeste 
af dem alle, Düden Vandfaldet. Antalyas topseværdighed er 
uden tvivl Kaleici, den gamle by, med dets smukke gader, gode 
shoppingmuligheder og restauranter så vel som områdets mest 
populære seværdighed, nemlig den smukke Hadrians port.

Voksne: 20 €
Børn 7-14 år: 10 €
Børn 0-6 år: Gratis
Udflugtsdag: Onsdag fra Antalya og Belek 

Manavgat båd- og shoppingtur
Shopping og solbadning, hvilken vidunderlig feriedag! Manavgat 
bazaar er Antalya regionens mest populære bazaar , hvor der sælges 
alt mellem himmel og jord. Vi besøger også et tekstiloutletcenter 
og når shoppingposerne er fyldte, sætter vi kursen mod den 
Smagadgrønne Manavgat-floden. Vi kaster anker ved sandstranden 
hvor man kan  tage en dukkert i det kølige flodvand eller krydse 
stranden og nyde Middelhavets klare blå vand. 

Voksne: 39 €
Børn 7-14 år: 20 €
Børn 0-6 år: Gratis
Udflugtsdag: Mandag fra Antalya, Belek, Side, Incekum og 
Alanya-området



NAZAR FAMILIE & EVENTYR



Piratkrydstogt
Følg Kaptain Nemo’s besætning på en fantastisk eventyrdag 
på Manavgatfloden!  Det bliver en dag fyldt med sjov og leg 
ombord på piratskibet, og når vi kaster anker og går i land ved 
stranden starter den store skattejagt! Nazars internationale pirater 
gør dagen uforglemmelig og alle eventyrlystende pirater af alle 
størrelser er velkomne til at deltage. Hiv ohøj, følg med os!

Voksne: 35 €
Børn 3-12 år: 20 €
Børn 0-2 år: Gratis
Udflugtsdag: Tirsdag fra Side, Incekum og Alanya-området 

Vandland
Hold godt fast i baderingen, for der fart på, når du suser ned 
ad de sjove vandrutsjebaner. Hvad enten du holder af snoede 
vandrutsjebaner i høje højder, eller hører til de mere forsigtige så 
bliver der masser af sjov.  I vandland findes der rutsjebaner og 
pools til forskellige aldersgrupper. Vi tilbyder også ”kun entre”-
billetter hver dag til adskillige vandland til fordelagtige priser.
Troy vandlandet: 42/28* €, Børn 3-11 år: 29/19* €, Børn 0-2 år: Gratis 
Udflugtsdag: Mandag og fredag fra Antalya og Belek. Hver dag kun 
entré. *Kun entré
Waterplanet: 36 €, Børn 3-11 år: 22 €, Børn 0-2 år: Gratis 
Udflugtsdag: mandag og Lørdag fra Side, tirsdag og lørdag fra 
Incekum og Alanya-området. 
Damlatas Aquapark: 16 €, Børn 3-11 år: 9 €, Børn 0-2 år: Gratis 
Udflugtsdag: Hver dag kun entré

Akvarium
Antalyas Akvarium er et af verdens største og huser masser af 
farvestrålende fisk fra hele verden. Store som små, fredelige som 
frygtindgydende. Hajer og rokker svømmer over os i det 131 me-
ter lange tunnelakvarium.  Akvariets indretning og design er helt 
unikt, med både fly- og skibsvrag og et storslået koralrev.  I ”Snow 
World”,snelandet, kan du boltre dig i rigtig sne og lave snebolde, 
selv om termometret står på 40 grader udenfor. 

Voksne: 49 € (kun entré 25€ inkluderer ikke Snow World) 
Børn 7-12 år: 39 € (kun entré 17 € )
Børn 0-6 år: Gratis
Udflugtsdag: Torsdag og søndag fra Antalya, Belek.  
Kun entré hver dag.

Lazy Day Cruise
Sol, hav, badning og total afslapning. Nyd solens varme stråler, en 
dukkert fra båden og en kold drink på skibets dæk, omgivet af den 
smukke udsigt til bjergene og havet.  All inklusive service med lo-
kale drikkevarer, gør turen ekstra behagelig og efter frokosten som 
tilberedes på båden er det igen på tide at fortsætte solbadningen 
eller få sig en lur mens båden vugger over det glitrende hav.

Voksne: 42 € från Antalya og Belek, 39 €  från Side, Incekum og 
Alanya-området
Børn 7-14 år: 20 € 
Børn 0-6 år: Gratis
Udflugtsdag: Mandag og fredag fra Antalya og Belek, onsdag fra 
Side og onsdag og søndag fra Incekum og Alanya-området 



NAZAR KULTUR & FORNØJELSE



Alanya Delight
Alanya Delight er den bedste udflugt til Alanyas mest 
seværdige attraktioner. Et besøg på borgen åbner op for 
den smukkeste udsigt over Taurusbjergene og Cleopatra 
stranden, og Dim grotten venter med sine fantastiske 
drypstensstalaktitter. Grotten er Tyrkiets anden største åben 
for offentligheden. Dimcay flodområde er Alanya når det er 
smukkest, og det er det bedste sted at spenderer tiden med 
afslapning og svømning. Der bliver også fritid til at shoppe i 
Alanyas centrum. 

Voksne: 46 €
Børn 7-14 år: 23 €
Børn 0-6 år: Gratis
Udflugtsdag: Onsdag fra Side og Incekum 

Mit Tyrkiet
Langt væk fra storbyens ræs får vi, i Mit Tyrkiet udflugten, 
et indblik i hverdagslivet i en lille bjerglandsby. Vi besøger en 
billedskøn landsby og dets gamle moské såvel som et autentisk 
historisk hjem hvor vi også nyder dagens frokost.  Vi aflægger 
også et interessant besøg på den lokale skole, hvor i øvrigt 1 
euro af udflugtens pris doneres til skolens vedligeholdelse og 
indkøb af materiale.

Voksne: 35 €
Børn 7-14 år: 17 €
Børn 0-6 år: Gratis
Udflugtsdag: Torsdag fra Side, Incekum og Alanya-området 

Hamam – tyrkisk bad
Enhver Tyrkisk by har minimum et hamam, og ifølge traditionen 
besøges hamamet jævnligt, endda også med venner. Så udover at 
blive ren og afslappet er dette også en social begivenhed. Badet 
starter med at man sidder i varmt lokale af marmor, for at blød-
gøre huden. Man bliver herefter skrubbet med en vaskehandske 
så døde hudceller og smuds afrenses, før man sæbes in i en blød 
sæbeskum som efterlader huden silkeblød. Badet rundes af med 
en afslappende oliemassage. 

Voksne: 29 €, på Pegasos-hotellerne kan du købe hamam-pakken for 42 €
Børn 7-14 år: 15 €,  på Pegasos-hotellerne: 21 €, Børn 0-6 år: Gratis
Udflugtsdag: Mandag fra Antalya, Belek, Side, Incekum og  
Alanya-området 

Sea to Sky Phaselis
Ved Phaselis ruiner skal vi se den antikke havn, gade og det 
smukke amfiteater. Vi bestiger bjerget Tahtali på omkring 2300 
meters højde, med en af Europas længste svævebaner. Den 
betagende udsigt åbner sig for os direkte udover det smukke 
Middelhav og bjerglandskab. Frokosten serveres i naturlige 
omgivelser med vandrislen fra små vandfald langs floden.

Voksne: 64 €
Børn 7-14 år: 32 €
Børn 0-6 år: Gratis
Udflugtsdag: Onsdag fra Antalya og Belek



NAZAR SPORT & ACTION 

Full Fun 
Jeepsafari og rafting på én og samme dag? Ja, nu er det muligt 
at kombinere disse to favoritaktiviteter! Vi starter dagen med 
jeepsafari og sætter derefter kursen mod bjergene og den smukke 
natur. Efter frokost bytter vi jeeperne ud med en raftingbåd og 
fortsætter udflugten i den brusende Köprülü Canyon-flod. Det 
eneste du behøver at tage med på denne udflugt et eventyrligt 
humør, badetøj og skiftetøj og så er du klar til denne aktive 
feriedag. 

Pris: 65 €
Minimumalder: 12
Udflugtsdag: Fredag fra Belek og Side

Aladdin kanotur 
Aladdin kanoturen er en nyhed for 2014, propfyldt med aktivi-
teter og gang i den. Der vil være masser af klatring, svømning 
og udhop – både fra større og mindre højder ned i forfriskende 
koldt ferskvand, i herligt solskin. Udflugten finder sted i et smukt 
bjergmiljø, hvor vi sejler igennem store højder og smalle passager, 
så dette er det perfekte adrenalin kick for de aktive rejsende. God 
fysisk form er anbefalet for denne udflugt. 

Voksne: 59 €
Børn 7-13 år: 30 €
Udflugtsdag: tirsdag og lørdag fra Belek, Side, Incekum og 
Alanya-området. 

Off Road Jeepsafari 
Jeep Safari er absolut en af de bedste oplevelser Tyrkiet har at 
byde på. Vi kører langt væk fra den pulserende by, op til stilheden 
i Taurusbjergene, og undervejs stopper vi for at udforske den 
smukke, uspolerede natur, de majestætiske bjerge og frodige 
grønne fyrskov. På denne tur kører v i til steder der ellers ville være 
svært, hvis ikke umuligt, at finde på egen hånd. Følg med og nyd 
en dag beriget med afslapning og oplevelser. 

Voksne: 44 €
Børn 7-14 år: 22 €
Udflugtsdag: Mandag, onsdag og fredag fra Antalya, Belek.  
Tirsdag, lørdag og søndag fra Side, Incekum og Alanya-området

River Rafting 
Vil du have mere ud af din ferie end solbadning og svømning i 
pool?? Vil du gerne nyde solen også i mere actionfyldte omgivel-
ser? Så pift en af dine feriedage op med adrenalin, plask, sus og 
dus i raftingbåd på den brusende flod. Rafting er en sjov udendørs 
sport udført i Koprulu Canyon, det er desuden velegnet for be-
gyndere også. Der vil også være svømmepauser undervejs og her 
kan du tage en dukkert, og bare lade vandet drive dig afsted!

Pris: 49 €
Minimumalder: 12
Udflugtsdag: Tirsdag og lørdag fra Antalya, Belek, Side,
Incekum og Alanya-området



Dykning 
Tyrkiet er ideal for både erfarende og førstegangsdykkere takket 
værd dets varme og klare vand. Verdenen under havets bund til-
byder mange forskellige fisk, fiskestimer og endda havskildpadder 
og der findes også masser at se for erfarende dykkere, som huler, 
grotter og vrag. På dykningsudflugten forklares det grundlæg-
gende om scubadykning og 2 undersøiske dyk foretages under 
ledelse af professionelle dykkere.

Pris: 65 € per person (uden dykning 22 €)
Minimumalder: 14 år
Udflugtsdag: Dagligt fra Antalya, Belek, Side,
Incekum og Alanya-området

Golf 
Tyrkiet er en af de mest populære golfdestinationer takket værd 
golfbaner af høj kvalitet, nogle af de bedste hoteller og god ser-
vice. Belek har mange golfbaner, den ene mere fantastisk end den 
anden og mange af banerne er designet af velkendte navne som 
Feherty, Montgomerie, Dye, Thompson og Faldo. 

Vores guider hjælper gerne med at reserverer tider og arrangere 
transport fra og til dit hotel. 

Udflugtsdag: Efter aftale

Deluxe Safari 
Deluxe Safari kan bedst beskrives som den moderne version 
af jeep safari, med air condition Amarok Jeeps. Vi udforsker 
det smukke fyrskovsklædte bjerglandskab og den fantastiske 
Anatolien canyon. Under turen krydser vi en flod i rafting flåder, 
så husk at medbringe badetøjet. 1 Euro af udflugtens pris doneres 
automatisk til beplantning af nye træer efter en stor skovbrand i 
området i 2008. 

Voksne: 79 €
Børn 7-14 år: 57 €
Udflugtsdag: Onsdag fra Antalya, Belek, Side,
Incekum og Alanya-området

Quad Safari
Vil du gerne have fart over feltet på din ferie? Så er Quad 
Safari lige noget for dig, men det er også mere end støvskyer 
og hjulspor, det er nemlig en rigtig sjov ferieoplevelse i smukke 
naturomgivelser ved Tyrkiets sydkyst. Denne udflugt egner sig 
også for større grupper, som ønsker at boltre sig på naturens egen 
legeplads. 

Pris: 49 € per person
Minimumalder: 16 år
Udflugtsdag: Dagligt fra Antalya, Belek, Side,  
Incekum og Alanya-området



NAZAR SHOPPING & VIP



Antalya VIP Deluxe
Vi organiserer også private udflugter der er tilpasset dig, med en-
gelsktalende guide, minibus og chauffør.  På Deluxe VIP besøger 
vi Aspendos Amfiteater, et af verdens mest velbevarede amfi-
teatre i verden kendt for sin perfekte akustik. Düden vandfaldet 
charmerer os med dets skønhed, små stier og ønskegrotte bagom 
vandfaldet.  Denne vidunderlige dag afsluttes, med kaffe og kage 
i Antalyas gamle by, med smuk udsigt over havnen.

Ved 4 deltagere: 96 € per pers., Ved 2 deltagere: 159 € per pers.
Udflugtsdag: Efter aftale fra alle destinationer

Sunset Shopping i Alanya
I de stemningsfyldte aftentimer tager vi ud på feriens bedste 
shoppingtur i Alanya. Vi runder en smykkebutik og læderbutik 
såvel som byens velkendte fiske- og frugtmarked hvor vi også 
introduceres til alverdens dufte af krydderier. Der bliver også tid til 
mere shopping eller måske bare at udforske byen og det charme-
rende havne – og bazarområde. Ved køb af en udflugt fra vores 
program tilbyder vi denne shoppingudflugt gratis.

Voksne: 12 €, Børn 0-14 år: Gratis
Udflugtsdag: Fredag og søndag fra Incekum og Alanya-området

Sunset Shopping i Side
Når temperaturen er faldet, og solen er på vej ned, står den på 
shopping i Sides bedste butiker! Vi runder et stort smykkecenter, 
et lædercenter og en kryddeributik og slentrer gennem Sides 
hyggelige gader og nyder aftenstemningen i den livlige lille by og 
dens smukke havneområde.  Der vil være tid til shopping på egen 
hånd eller måske til at tage nogle af feriens bedste billeder ved fo-
den af Apollo Templet.  Ved køb af en udflugt fra vores program 
tilbyder vi denne shoppingudflugt gratis.

Voksne: 12 €, Børn 0-14 år: Gratis
Udflugtsdag: Fredag og søndag fra Side

Antalya City Shopper
Antalya har fantastiske indkøbsmuligheder, og vi besøger byens 
bedste shoppingsteder. Den store læderforretning tilbyder mor-
derne lædervarer og i smykkebutikken findes et kæmpe udvalg af 
smykker for alle. I et af Antalyas største og mest trendy shoppin-
gcentre bliver der tid til at besøge de mange butikker eller måske 
bare at nyde en kop kaffe på en af cafeerne. Ved køb af en udflugt 
fra vores program tilbyder vi denne shoppingudflugt gratis.

Voksne: 12 €, Børn 0-14 år: Gratis
Udflugtsdag: Fredag fra Antalya og Belek

Manavgat Marked & Shopping
I Manavgat findes den rigtige markedsatmosfære, fyldt med liv og 
farver. Markedet er åbent fra solopgang til solnedgang, og både 
lokale og rejsende gør sig gode køb på markedet. Der er en skøn 
duft af frisk frugt og grønt på markedet og prisen på tekstiler og 
andre varer skal der oftest forhandles om på rigtig markedsvis. Men 
vi får også muligheden for at shoppe med faste priser i tekstiloutlet-
centret, hvor der findes tekstiler til hjemmet, og hele familien.

Voksne: 19 €, Børn 7-14 år: 9 €, Børn 0-6 år: Gratis
Udflugtsdag: Torsdag fra Side, Incekum og Alanya-området



NAZAR EXTRA



Fire of Anatolia/Troy
Den verdensberømte gruppe af dansere, som tæller mere end  
100 medlemmer underholder hele sommeren med de mest 
spektakulære danse i Gloria Aspendos Arena. Gruppen har 
desuden sat verdensrekord på 241 dansetrin pr minut, og showet 
har været opført i mere end 85 lande verden over. Fantastisk 
show!

Voksne: 52-55 €, Børn 7-11 år: 15 €, Børn 0-6 år: Gratis
Udflugtsdag: Tirsdag og fredag fra Antalya, Belek, Side,
Incekum og Alanya-området

Pamukkale
Pamukkale er en af Tyrkiets mest populære seværdigheder! Varmt 
kalkholdigt vand flyder ned fra en 100 meter høj klippevæg og har 
formeret såkaldte terrasser, stalaktitter og bassiner af kalk. Vandet 
siges at skulle være helbredende på bla. hud- og hjertesygdomme. 
Det menes også at vandet skulle have en foryngende effekt. På 
udflugten besøger vi også en velbevarede ruinby.

Voksne: 72 €, Børn 7-14 år: 36 €, Børn 0-6 år: Gratis
Udflugtsdag: Fredag fra Antalya, Belek, Side,
Incekum og Alanya-området

Lej en bil Overalt i Tyrkiet finder du smuk natur og spændende seværdigheder. Kontakt din guide for at høre nærmere om dine 
muligheder for at leje en bil og få tips om de bedste ture på egen hånd i lokalområdet.

Sea to Sky
Med en af Europas længste svævebaner tages man helt til tops 
på det spektakulære Tahtali bjerg på omkring 2300 meters højde.  
Smukt og betagende er landskabet og udsigten til det glitrende 
blå Middelhav

Voksne: 49 €, Børn 7-14 år: 25 €, Børn 0-6 år: Gratis
Udflugtsdag: Onsdag fra Antalya

Kappadokien
Kappadokien og dets naturlige klippeformationer og under-
grundsbyer er absolut værd at opleve.  Udslukte vulkaner, tiden 
og naturens kræft har efterladt sig et eventyrligt landskab.  I 
klipperne findes udhuggede kirker, huse og selv byer. Under 
sommeren arrangeres udflugten også som en-dagstur med fly. 
(Priser og information fået hos din guide)

For to dage inklusiv hotel:
Voksne: 135 €, Børn 7-14 år: 68 €, Børn 0-6 år: Gratis
Udflugtsdag: Mandag fra Antalya, Belek, Side,
Incekum og Alanya-området

For en dag inklusiv fly: 
Pris: 189 €
Udflugtsdag: Tirsdag fra Antalya, Belek, Side,
Incekum og Alanya-området

Gratis transferservice Er du på udkig efter byens bedste souvenirs eller restauranter? Flere af vores samarbejdspartnere tilbyder gratis 
afhentningsservice fra de fleste af vore hoteller. Kontakt din guide for at høre nærmere og book din transport.


