
Holiday hits

Vil du gøre din hjemrejse fra lufthavnen nemmere? 
I Prime class pakken indgår bl.a. lufthavnspersonale 
som byder velkommen ved ankomst til lufthavnen, 
assisterer ved check in og ved sikkerhedskontrollen, 
samt adgang til VIP-loungen, med tilgang til trådløst 
internet, snacks og drikkevarer. Loungen har også 
en lille legeplads til de mindste gæster.

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.

Pamukkale er sammen med Ephesus en af Tyrkiets 
mest populære seværdigheder og begge 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. Du har også mulighed 
for at opleve den velbevarede ruinby Hierapolis. 
Under dagen besøger vi også Kaklik grotten der er 
kendt som det underjordiske Pamukkale.

PAMUKKALE 

PRIME CLASS AIRPORT

LEJ EN BIL 

Nyd en vidunderlig bådtur på det glitrende blå 
ægæiske hav! Vi forlader byen og fastlandet til 
fordel for en bådtur udenfor Kusadasis lækre kyst. 
Her kan du se frem til en afkoblende feriedag, i den 
friske havbrise, masser af sol, bad og afslapning. 
Der serveres frokost på båden og når vi kaster 
anker er der mulighed for at tage en svalende 
dukkert.

BLUES CRUISE DELUXE – BÅDTUR FOR VOKSNE

MA

MA - LØ

HVER DAG

TI 

HVER DAG

ON, LØ

LØ

FR

TI , FR

MA, ON  

HVER DAG

TI, TO, LØ, SØ

ON

HVER DAG

SPØRG DIN GUIDEEFTER AFTALE

46 36

32/39

8

25

29

47/69

15

30

38

56

38 19

5

9 5

63 30

43 21

49

32

22

10

16

17

min 7 år

min 7 år

4-9 år

Min. alder
16 år

Min. alder
14 år

Min. alder
16 år

DYKNING

JEEP SAFARI

SUN & FUN

FAMILIE KRYDSTOGT

VANDLAND ENTREBILLET 
(AQUA FANTASY ELLER ADALAND)

SHOPAHOLIC
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NAZAR KULTUR OG FORNØJELSE

NAZAR SPORT & ACTION

NAZAR FAMILIE OG EVENTYR

NAZAR SHOPPING

NAZAR HOLIDAY HITS

Nazar guidet eftermiddagsudflugt til Efesos, Jomfru Marias hus og keramikværksted.

Færgebillet* til den Græske ø Samos. Transport arrangeres af serviceudbyderen til/fra hotel. 
Husk venligst pas. Pris 69/39€ inkl. Rundtur på øen med engelsktalende guide. 

Tyrkisk bad med peeling og skumbad. Oliemassage mod ekstra betaling.Transport arrangeres af 
serviceudbyderen.

International udflugt. Dykkerudstyr inkluderet. 1 dyk foretages. For mere information 
spørg din guide.
International udflugt i jeeps (jeep føres kun af personalet) Frokost inkluderet. Drikkevarer er 
ekstra. Svømmemulighed.

International jeep safari (jeep føres kun af personalet), samt bådtur*.  
Frokost inkluderet. Drikkevarer er ekstra.

HVER DAG 49QUAD SAFARI International halvdagsudflugt. Transport arrangeres af serviceudbyderen. Svømmemulighed.

Bådtur* med Nazar guider. Frokost på båden, læskedrikke all inclusive og en is 
pr. barn

Inkl. Entrébillet og transport. Bemærk: I nogle rutsjebaner er der begrænsninger i forhold til 
højde og alder. Skabe tilgængelige til leje.

MA, ON 29 14CRUISE THE BLUES - BÅDTUR International bådtur* med frokost og læskedrikke under frokosten. 

International halvdags udflugt med besøg hos en smykkebutik, en lokal slikbutik med turkisk delight 
samt en tur på det lokale market, i Selcuk eller Kusadasi, alt efter hvilken dag udflugten kører.

International udflugt til Izmir, med færgetur* fra Kasiyaka til Konak pladsen med 
klokketårnet og bazar område.

En mindre introduction af Kusadasi i bus, besøg hos en læderbutik og tid på egen hånd i centrum. 
International aftentur. 

EFTER AFTALE GratisGRATIS SHOPPING TRANSPORT Gratis transportservice til udvalgte butikker. Mere info om butikker og reservering hos din guide.

International bådtur* Kun for voksne (Min. 16 år) med frokost og læskedrikke 
all inclusive. 

International udflugt til Pamukkale, Hierapolis og Kaklik grotte. Gözleme pandekage om 
morgenen og frokost er inkluderet. Drikkevarer mod ekstra betaling.

Entré til lufthavnens VIP lounge, hvor der serveres snacks og drikkevarer. Hjælp med check-in og 
ved sikkerhedskontrollen.

Information, priser og tips fås hos din guide.
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(3-11 år)

UDFLUGTS HOVEDINDHOLD OG BESØGSSTEDER        
Alle udflugter  inkluderer transport med mindre andet er anført.



Kusadasi  2016

Udflugtsprogram

Sådan booker du dine udflugter

•    Nazars udflugter bestilles hos Nazars guider og forudbetales ved 
bestillingen. Dette gøres når guiderne besøger dit hotel eller via Nazars 
service center (Kreditkort).
•    Betaling kan ske med VISA/Mastercard, Euro, Lira, SEK, NOK eller 
DKK. Efter betaling til guiden modtager du din billet/billetnummer, husk 
at medbringe denne til guiden på selve udflugten.
•    Bestil dine udflugter i tide. Vi anbefaler at bestille 2 dage før selve 
udflugten.

Generelt om udflugter

•    Udflugtsprogram, indhold, varighed og priser kan ændres i løbet af 
sæsonen. Nazar forbeholder sig retten til ændringer, i udflugtsprogram-
mets indehold og priser. Ydermere kan udflugter blive aflyst eller kun 
afholdt på bestemte tider/årstider.
•    Husk at medbringe: Udflugtsbillet, solhat, badetøj, håndklæde, 
solcreme, kamera og lommepenge. Hvis udflugten indeholder rafting, 
er ekstra tøj og sko, som sidder fast på foden og kan tåle at blive våde, 
et krav.
•    Nazarguidede udflugter er markeret separat. Andre udflugter er 
internationale, og udføres med engelsktalende guide, eller uden guide.                                                                                                                                                                     
•    På de fleste udflugter er børn op til 3 år gratis. Fra 3-11 år er der 
fordelagtige priser, hvis intet andet er anført.
•    Nogle udflugter egner sig ikke til gravide.

Gennemførsel og aflysning af udflugter

•    Udflugter gennemføres ved min. 10 voksne deltagere. I tilfælde af 
for få deltagende kan udflugten blive aflyst fra Nazar side, dagen før 
selve udflugten. Aftenudflugter kan blive aflyst på udflugtsdagen, ca. kl 
12.00.
•    Hvis du ønsker at aflyse en udflugt, skal dette ske senest 24 timer før 
afhentningstidspunktet, for at få refunderet udflugtens fulde pris. Dog 
gælder dette ikke udflugter med fly. Ved aflysning senere end 24 timer 
før udflugten, kræves lægeerklæring. Aflysningen bedes informeret til 
Nazars guider hurtigst muligt, og senest ved afhentningstidspunktet.
•    I tilfælde af aflyst udflugt, fra Nazars eller gæsts side, skal udflugts-
billetten returneres til din Nazar guide. Eventuel tilbagebetaling af 
udflugtsprisen, kan kun ske ved returnering af udflugtsbillet.
•    Hvis udflugten er betalt med kreditkort, vil refunderingen ske til 
korthavers bankkonto i løbet af ca. 14 bankdage, afhængig af bank. 
Informer venligst guiden om det anvendte kreditkorts udløbsdato og 
korthavers navn.

Med henvisning til prislisten

*    Bådture og delvise bådture gennemføres ved min. 20-40 voksne. 
I tilfælde af dårligt/ustabilt vejr eller for få tilmeldinger, kan 
bådture/delvis bådture aflyses eller forkortes. 



Kultur & Fornojelse/

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. Du har 
mulighed for at tage med på en guidet tur rundt på 
øen eller for at leje bil.

SAMOS – GRÆSK Ø

Ephesus er en af Tyrkiets mest berømte og 
storslåede seværdigheder. De arkæologiske 
udgravninger og restaureringen 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.

EPHESUS OG JOMFRU MARIAS HUS

NAZAR
GUIDET

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 ind i en blød sæbeskum 
som efterlader huden silkeblød.  En ren fornøjelse 
for krop og sjæl.

HAMAM – TYRKISK BAD 

Sport & Action

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

DYKNING 

QUAD SAFARI 
Vil du gerne have fart over feltet på din ferie? Så er 
Quad Safari lige noget for dig. Det er 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. 

SUN & FUN
Jeepsafari og bådtur på en og samme dag? Ja, nu er 
det muligt at kombinere disse to favoritter! Vi 
begynder dagen med jeepsafari og her sætter vi 
kursen med bjergene og den smukke natur. Når det 
er tid til frokost, bytter vi vores jeeps ud med en 
båd og fortsætter turen ud på det ægæiske hav, 
hvor der vil være mulighed for at bade. Det eneste 
du behøver at tage med på denne udflugt er din 
eventyrlyst, og badetøj til den fine bådtur, og så er 
du klar til denne aktive feriedag. 

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 bakke 
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 en 
masse oplevelser. Der er også mulighed for en 
dukkert under dagen, så husk badetøj.

JEEPSAFARI 



Familie & Eventyr

Følg med på en vidunderlig feriedag til søs på 
Ægæerhavet med svømning og solbadning langs 
den smukke kyst uden for Kusadasi. Det bliver en 
skøn dag for hele familien, med frokost ombord på 
båden. Under dagen vil der være sjove lege og 
aktiviteter for alle i familien og Nazars guider 
arrangerer også sjove pirat lege.  Alle aldre er 
velkommen ombord på denne populære 
Familiekrydstogt. 

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 
entré hver dag til forskellige vandlande til 
fordelagtige priser. 

Nyd en vidunderlig bådtur på det glitrende blå 
ægæiske hav! Vi forlader byen og fastlandet til 
fordel for en bådtur udenfor Kusadasis lækre kyst. 
Her kan du se frem til en afkoblende feriedag, i den 
friske havbrise, masser af sol, bad og afslapning. 
Der serveres frokost på båden og når vi kaster 
anker er der mulighed for at tage en svalende 
dukkert.

FAMILIEKRYDSTOGT

VANDLAND 

CRUISE THE BLUES – BÅDTUR

Shopping

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. Gå ikke glip af 
chancen for at opleve Tyrkiets tredjestørste by på 
nærmeste hold og få gjort feriens bedste køb!

IZMIR – VESTKYSTENS HOVEDSTAD

Når temperaturen falder og solen er på vej ned, så 
er det tid til at shoppe og nyde hyggelige Kusadasi. 
Vi besøger en læder butik, ser havnen og slentrer 
igennem de hyggelige gader, hvor vi nyder 
aftenstemningen i den lille livlige by. Tid på egen 
hånd kan bruges på shopping eller en kop kaffe på 
en af de mange charmerende caféer og 
restauranter som gemmer sig i de små gader. Den 
bedste måde at nyde Kusadasis aftenstemning og 
måske tage et par ferie selfies fra den skønne by.

KUSADASI BY NIGHT

Kusadasi er fyldt med gode shopping muligheder, 
så er du klar til at fylde shoppingposerne? På turen 
besøger vi, alt efter hvilken dag det er, et marked i 
Selcuk eller Kusadasi, en Turkisk Delight butik og en 
guldsmed. På markedet kan du finde alt mellem 
himmel og jord, og du får samtidig muligheden for 
at teste, hvor god du er til at prutte om prisen.

SHOPAHOLIC

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

GRATIS TRANSFERSERVICE 

NAZAR
GUIDET


