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ALT, HVAD DU HAR BRUG FOR AT VIDE OM

Velkommen til Tyrkiet *



Shopping

Øverst: Efesos.  
Venstre: Bystranden i Kusadasi.  

Højre: Fugleøen.

VELKOMMEN TIL

KUSADASI
Kusadasi er den mest veludviklede ferieby på den tyrkiske vestkyst. I centrum finder du hyggelige gamle snoede gader, 
hvor der gemmer sig alt fra historiske moskéer til moderne forretninger. Få kilometer uden for Kusadasi finder du ruin-
byen Efesos, der er en af Tyrkiets mest berømte seværdigheder.

Seværdigheder
Trænger du til lidt afveksling fra sol og strand, har Kusadasi 
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 bogen.

Fugleøen
Ordet Kusadasi betyder ”Fugleøen”, og den lille ø ud for 
havnen er byens vartegn. Rejs ikke hjem, før du har oplevet 
denne charmerende perle, der domineres af en velbevaret 
osmannisk fæstning, hvor der hersker en eventyrlig atmo-
sfære. Om aftenen er øen smukt oplyst.

Efesos
Den flere tusinde år gamle romerske ruinby er et obligatorisk 
besøg på din ferie. Området er utroligt velbevaret, og når 
du går gennem gaderne, får du et unikt indblik i fortidens 
storbyliv. Her er der både butikker, huse, offentlige toiletter, 
verdens største amfiteater og det berømte Celsus-bibliotek, 
der er et af verdens mest affotograferede bygningsværker.

Dilek Peninsula National Park
Nationalparken, der er delvist åben for offentligheden,
ligger omkring 30 km uden for centrum. Området er
naturskønt med smukke strande og skovområder. Det er
let at komme dertil med taxa eller dolmus. 

Shopping
Kusadasi er et sandt shoppingparadis, og egnens kunst-
håndværkere er vidt berømte for deres smukke keramik og 
stentøj. I centrum finder du også adskillige butikker, der 
sælger lædervarer af høj kvalitet. I den lille naboby Söke 
finder du et godt udvalg af outletbutikker. Vi kan vejlede 
dig om alle de bedste indkøbssteder.
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.

Tirsdagsmarked ved Ladies Beach
Stort udvalg af frugt og grønt.

Onsdagsmarked i centrum
Her sælges primært tøj og forskellige tekstiler. Markedet 
afholdes ved dolmusstationen i Kusadasis centrum. 

Fredagsmarked i centrum
Et godt udvalg af lokale fødevarer, blandt andet frugt og
grønt, foruden diverse søde sager. Markedet
afholdes ved dolmusstationen i Kusadasis centrum.

Lørdagsmarked i Selcuk
Vil du opleve et helt lokalt marked, så skal du tage til 
Selcuk. Det er let at komme hertil med dolmus, der kører 
fra dolmusstationen i Kusadasi. Bussen kører forbi Aqua 
Fantasy på vej til Selcuk.

Strande
Bystranden
Beliggende i centrum af Kusadasi lige ved havnepromena-
den, så du er tæt på alting, samtidig med at du slikker sol. 
Stranden er meget besøgt.

Ladies Beach
Fin sandstrand et par kilometer syd for centrum. Der kører 
lokalbusser fra centrum til Ladies Beach flere gange i timen.

Long Beach
6 km syd for centrum finder du Kusadasis nok allerbedste 
strand. Her er god plads til solbaderne og flere spisesteder 
at vælge imellem.

Restauranter og natteliv
Der er mange gode restauranter i Kusadasi, specielt i den gam-
le by. Besøg for eksempel Restaurant Erzincan, en af Kusadasis 
flere charmerende, små tyrkiske restauranter. Ved marinaen er 
der masser af gode restauranter, mange af dem med fantasti-
ske fiske- og skaldyrsretter. Den såkaldte Bar Street i den gamle 
by er berømt for sit livlige natteliv. Her er der flere diskoteker, 
som har åbent til langt ud på natten. I marinaen bliver der ofte 
spillet live musik på flere af restauranterne og barerne.  

Sådan kommer du omkring
Det er altid til at fange en taxa i Kusadasi. De fleste taxaer 
kører med taxameter, men du kan ofte også aftale en fast 
pris for en specifik rute, eksempelvis fra dit hotel til cen-
trum. 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 Kusadasis centrum og 

ved alle større hoteller. Vekselkontorer (change 

office) og banker finder du i centrum.

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

du brug for en læge, er du velkommen til at 

kontakte en af os guider. Du kan også kontakte 

lægen direkte på et af disse telefonnumre:

Euromed: +90 256 618 25 00

Özel Kusadasi Hospital: +90 256 618 25 00

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.



NYHED I 2014: 

COSTA DEL SOL!

Årets store nyhed er at vi også har fået All Inclusive-rejser til 
skønne Costa del Sol. At tage til Spaniens solkyst indebærer 
at se smukke landskaber, smage udsøgt mad og at træffe den 
imødekommende befolkning. Du kan også gå på opdagelse i en 
rig kulturarv, prøve fantastiske strande og opdage charmerende 
landområder. 

Costa del Sol
På kyststrækning, hvor den ene strand afløser den anden,  
ligger flere interessante byer. 

Her ligger blandt andet Malaga – en pulserende storby 
og Spaniens femte største, Torremolinos  - lang fantastisk 
strand med hyggelig strandveje, Benalmádena – en af de 
mest populære feriesteder langs den kendte solkyst og 
Fuengirola – kombiner det bedste fra de to verdener: storby 
og badeområde.

Holiday Village 

Her er der et stort 
vandland, som børnene 
vil elske, og derudover er 
Nazars børneaktiviteter 
inkluderet i prisen.

Hydros Boutique Hotel

Moderne boutique-hotel 
med gourmet All Inclusive 
med à la carte. Prikken over 
i’et er, at der er Jacuzzi på 
samtlige værelser!

Øverst: Malaga
Venstre: 
Æseltaxa I Mijas
Nederst: Gibraltar

VORE HOTELLER PA COSTA DEL SOL:

VORES UDFLUGTER

Nazar Feriehits 
Et udvalg af vores allermest populære udflugter. Prøv det 
berømte tyrkiske bad eller besøg den græske ø Samos.

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

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 på ferien?
Så slå dig løs på naturens egen legeplads!

Nazar Shopping & Extra
Et udvalg af shoppingudflugter. 
Du kan blandt andet shoppe amok i Tyrkiets tredjestørste 
by, Izmir, og lære at prutte om prisen på det lokale marked.

Tag med på tur og oplev Tyrkiets mangfoldighed! Er du 
til sol og afslapning, fartfyldte feriedage, smukke natur-
oplevelser, 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.



Samos

2 lande, 2 kulturer og 2 forskellige sprog i én og samme 
ferie. Kun en sejltur fra Kusadasi venter den charmerende 
græske ø Samos, også kendt som Den Grønne Ø 
og matematikeren Pythagoras’ hjemstavn. Samos 
byder velkommen med sine hvid- og blåmalede huse, 
spændende butikker og hyggelige caféer, hvor du kan 
nyde et koldt glas ouzo. Samos byder også på skønne 
strande og mulighed for at leje bil.

Voksne: 48 €
Barn 7-14 år: 32 €
Barn 0-6 år: Gratis
Udflugtsdag: Mandag-lørdag

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 blødgøre 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.  En ren 
fornøjelse for krop og sjæl.

Voksne: 15 €
Barn 7-14 år: 8 €
Barn 0-6 år: Gratis
Udflugtsdag: Dagligt 

Sea Dream
(Bådtur kun for voksne)

Nyd af en vidunderlig bådtur på det glitrende blå 
Ægæerhav! Vi forlader den by og fastland for en 
sejltur udfor Kusadasis smukke kyst. Glæd dig til en 
afslappende feriedag i den friske brise fra havet, med 
masser af solbadning og svømning og måske en god 
bog. Der serveres frokost på båden og når der kastes 
anker er der mulighed for at tage svalende dukkerter.  
Badehåndklæder kan lånes på båden. Denne udflugt er 
kun for voksne over 18 år.

Voksne: 44 €
Udflugtsdag: Tirsdag, torsdag og fredag

NAZAR FERIEHITS



NAZAR FAMILIE & EVENTYR

Lazy Day bådtur 

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 lokale 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: 33 €
Barn 7-14 år: 16 €
Barn 0-6 år: Gratis
Udflugtsdag: Mandag

Familiekrydstogt

Følg med på en vidunderlig feriedag til søs på 
Ægæerhavet med svømning og solbadning langs den 
smukke kyst udfra Kusadasi. Internationale pirater er med 
til at gøre det sjovt for hele familien. Piraterne organiserer 
masser aktiviteter og lege for børnene. Dagens frokost 
bliver serveret på båden. På denne tur er det er en 
god ide at medbringe snorkeludstyret. Alle aldre er 
velkommen ombord på den populære Familiekrydstogt. 
Ohøj, følg med os! 

Voksne: 32 €
Barn 7-14 år: 16 €
Barn 0-6 år: Gratis
Udflugtsdag: Lørdag

Vandland 

Vandland det rene paradis for hele familien! 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 
vandlande til fordelagtige priser.

Voksne: 22 €
Barn 4-9 år: 17 €
Barn 0-3 år: Gratis
Udflugtsdag: Dagligt 



NAZAR KULTUR & FORNØJELSE

Kusadasis Perler 

Kusadasi er en charmerende ferieby. På det 
stemningsfyldte havneområde, kan man beundre de
besøgende krydstogtskibe. Både havnen og fugleøen er 
vigtige elementer i byen, men en slentretur i den
gamle bydels gader er også at anbefale. Vi besøger byens 
bedste shoppingsteder i byens centrum. Ved
køb af en anden udflugt fra vores program tilbyder vi 
denne udflugt gratis. (gælder ikke ved køb af udflugten
Shopaholic).

Voksne: 10 €
Barn 7-14 år: 5 €
Barn 0-6 år: Gratis
Udflugtsdag: Søndag

Pamukkale

Pamukkale er sammen med Ephesus en af Tyrkiets mest 
populære seværdigheder og bege indgår i UNESCO 
Verdensarvsliste. Pamukkales varme kalkholdige 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 velbevaret ruinby.

Voksne: 59 €
Barn 7-14 år: 29 €
Barn 0-6 år: Gratis
Udflugtsdag: Tirsdag

Ephesus

Ephesus er en af Tyrkiets mest berømte og storslåede 
seværdigheder. De arkæologiske udgravninger og re-
staureringen har stået på siden 1869 og fortsættes stadig 
i dag. Det smukke Celsus Bibliotek, det store amfiteater 
og marmorgaden trækker besøgende fra hele verden. Vi 
besøger også Jomfru Marias hus på Bülbül bjerget, hvor 
Jomfru Maria siges at skulle have tilbragt de sidste dage 
af sit liv. Dette stemningsfyldte og rørende sted i Ephesus 
er et af højdepunkterne og gør turen helt uforglemmelig.

Voksne: 46 €
Barn 7-14 år: 36 €
Barn 0-6 år: Gratis
Udflugtsdag: Mandag



NAZAR SPORT & ACTION 

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 mindre landsbyer og bakket terræn, og undervejs 
stopper vi for at udforske den smukke, uspolerede natur 
og frodige grønne fyrskov. På denne tur kører vi 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: 38 €
Barn 7-14 år: 25 €
Udflugtsdag: Dagligt 

Dykning

Tyrkiet er ideal for både erfarende og førstegangsdykkere 
takket værd dets varme og klare vand. Verdenen under 
havets bund tilbyder mange forskellige fisk, fiskestimer 
og endda havskildpadder og der findes også masser 
at se for erfarende dykkere.. På dykningsudflugten 
forklares det grundlæggende om scubadykning og 1 
undersøisk dyk foretages under ledelse af professionelle 
dykkere. Fuldfør ferien med denne oplevelse i 
undervandsverdenen. 

Pris: 30 € per person
Minimumsalder: 14 år
Udflugtsdag: Dagligt

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 
vestkyst. Denne udflugt er både sjov og unik, desuden 
egner den sig også for større grupper, som ønsker at 
boltre sig på naturens egen legeplads. Der bliver også tid 
til en svømmepause, så husk badetøjet. 

Pris: 49 € (en person) / 35 € (per person hvis to personer)

Minimumsalder: 16 år
Udflugtsdag: Mandag, onsdag, torsdag, lørdag, søndag



NAZAR SHOPPING & EXTRA

Gratis transferservice 

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

Izmir – Vestkystens hovedstad

Den pulserende storby Izmir med sine næsten 3 mio. indbyggere 
byder blandt andet på shopping i særklasse. Vi sejler med færge 
fra Izmir til Karsiyaka, Konuk-Pladsen, det store bazarområde 
og Izmirs berømte varetegn, klokketårnet. Bazaren bugner af 
tekstiler og souvenirs og der bliver også mulighed for at shoppe 
i et outlet-center. Gå ikke glip af chancen for at opleve Tyrkiets 
tredjestørste by på nærmeste hold og få gjort feriens bedste køb!

Voksne: 38 €
Barn 7-14 år: 19 €
Barn 0-6 år: Gratis
Udflugtsdag: Søndag

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.

Shopaholic

Kusadasi er fyldt med gode shopping muligheder, så er du klar 
til at fylde shoppingposerne? På turen besøger vi et marked 
i Sök, hvor du kan finde alt mellem himmel og jord. Guld og 
lædervareforretningerne som vi besøger, har et helt fantastisk 
udvalg af produkter. Du får samtidig testet, hvor god du er til 
at prutte om prisen. Foretrækker du at handle til faste priser, så 
stopper vi også ved et outletcenter.

Voksne: 13 €
Barn 7-14 år: 7 €
Barn 0-6 år: Gratis
Udflugtsdag: Onsdag


