
DIM CAY
Dim Cay fl odområdet er Alanya når det ersmukkest. Fra Taurusbjergene risler det kolde ferskvand, 
og fl oden er et vidunderligt sted at spenderer en dag med svømning og total afkobling. Flodvandet 
er afkølende specielt i de varme meget populært blandt de lokale. Den ene drypstensstalaktit smuk-
kere end den anden, fortryller os i den store Dim-drypstensgrotte, og på den lokale frugtplantage 
introduceres vi til frugterne som dyrkes i området.

ALANYA BREEZE

ISTANBUL BY FLIGHT

MONSTER SAFARI

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. Badet rundes af med en afslappende oliemassage.

MANAVGAT BÅD- OG SHOPPING
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. Feriens bedste selfi es tages ved det sikkert mest fotograferede vandfald i Tyrkiet, 
Manavgat vandfaldet. Kursen sættes mod den Smagadgrønne Manavgat-fl od. Vi kaster anker ved 
sandstranden hvor man kan tage en dukkert i det kølige fl odvand eller krydse stranden og nyde 
Middelhavets klareblå vand.

VORES MEST POPULÆRE 
UDFLUGTER

Vi tager med svævebanen op til toppen af bjerget hvor Alanyas borg er. Her nydes området og 
solnedgangen på egen hånd. Når temperaturen falder, fortsætter vi mod et Gourmet-markedet hvor 
vi også skal spise middag på restaurant. Her bliver der samtidig præsenteret hvordan man laver nogle 
tyrkiske specialiteter. Efter middagen tager vi en kortere tur off road med jeeps til et glas rødvin og 
aftenudsigt over smukke Alanya.

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.

Adrenalin-niveauet stiger når vi begiver os ud på Monster Jeep og Jet Boat Safari. Off road med 
monster jeeps gennem bjergområder, småsøer og natur som ellers ikke er nemt tilgængelig med 
almindelig køretøjer. Fra monster jeeps går action-turen videre med Jet-både, som tager os gennem 
dejlig koldt vand til Köprülü Canyon. Når energien skal påfyldes holder vi en velfortjent frokost. 
Dagen afsluttes på brusende bølger i rafting både. 



UDFLUGTER Antalya, Lara & 
Kundu Belek

Side & 
Pegasos 
World

Alanya, Incekum, 
Pegasos Resort & 
Royal

PRIS 
EURO         
Voksen

PRIS EURO Barn

NAZAR FERIEHITS

Manavgat Båd- & Shoppingtur MA & TO MA & TO MA & TO MA & TO 39 20 (7-11 år)

Alanya Breeze TI & TO 49 25 (7-11 år)

Dim Cay Flod - -

- - -

ON ON 36/39 20 (7-11 år)

Blue Cruise (All Inclusive) MA, ON, FR MA, ON, FR TI ON & LØ 39/42 20 (3-11 år)

Porsche Cayenne Safari TI, FR, SØ TI, FR, SØ ON & LØ - 99 Minimumsalder 7 år

NAZAR FAMILIE & EVENTYR

Piratkrydstogt TI TI TI TI 44 24 (3-11 år)

The Land of Legends Aqua- 
og forlystelepark

MA & FR MA & FR MA & FR MA & FR 99 79 (4-15 år)

Antalya Aquarium & Snow World KUN ENTREBILLET - DAGLIGT 29 19 (3-11 år)

NAZAR KULTUR & FORNØJELSE 

Istanbul by Flight ON ON ON ON 149 149 (2-11 år)

Cappadocia by fl ight TI TI TI TI 189 189 (2-11 år)

Sea to Sky Kabelsporvogn ON & LØ  - - - 52 26 (3-11 år)

Hamam - Tyrkisk bad DAGLIGT ALLE DESTINATIONER / PEGASOS HOTELLERNE 29/39 15 (3-11 år) /20 (7-11 år) 

NAZAR SPORT & ACTION

Quad Safari - - TIR, TOR, LØ MAN, ONS, FRE 49 Miniumsalder 17 år

Golf DAGLIGT

Monster Safari DAGLIGT

Få mere info af din guide 

Alanya bjergsafari - - -
ALLE DAGE UNDTAGEN
ONSDAG OG LØRDAG

35

99 69 (7-11 år) 

Avdenture Safari & Rafting TI & LØ TI & LØ TI & LØ - 55 28 (7-14 år) Miniumsalder 7 år

20 (7-14 år) Miniumsalder 7 år

River Rafting TO TO TO TO 39 20 (7-11 år) Miniumsalder 7 år

Dykning DAGLIGT 54 Minimumsalder 14 år

Aladdin Canyoning - TI & SØ TI & SØ TI & SØ 69  34 (7-14 år) Minimumsalder 7 år

NAZAR SHOPPING

Alanya Shopping - - - SØ 9 Gratis 0- 10 år

Antalya Shopping  TIR TIR - - 12 6  (3-11 år)

NAZAR EXTRA

Private Yacht DAGLIGT 650 / 1800 

• Nazars udfl ugter bestilles hos Nazars guider og forudbetales 
ved bestillingen. Dette gøres når guiderne besøger dit hotel 
(Enten med kreditkort eller kontanter) eller via Nazars service 
center (Kreditkort).

•  Betaling kan ske med VISA/Mastercard (Betaling med Euro) 
eller med Kontanter i følgende valuta: Euro, Lira, SEK, NOK 
eller DKK. Efter betaling tilguiden modtager du din billet/
billetnummer, husk at medbringe denne til guiden på selve 
udfl ugten.

•  Bestil dine udfl ugter i tide. Vi anbefaler at bestille 2 dage 
før selve udfl ugten. 

• Udfl ugtsprogram, indhold, varighed og priser kan ændres i 
løbet af sæsonen. Nazar forbeholder sig retten til ændringer i 
udfl ugtsprogram indehold og priser. Ydermere kan udfl ugter 
blive afl yst eller kun afholdt på bestemte tider/årstider.

• Husk at medbringe: Udfl ugtsbillet, solhat, badetøj, 
håndklæde, solcreme, kamera og lommepenge. 
Hvis udfl ugten indeholder rafting, er ekstra tøj og sko, 
som sidder fast på foden og kan tåle at blive våde, et krav.

• Nazarguidede udfl ugter er markeret separat og varierer 
under sæsonen og guidning -sproget ændres i henhold til 
udfl ugt og/eller antal deltagere. Mere information kan fås 
fra din guide og Nazar Service Center. Andre udfl ugter er 
internationale, og udføres med engelsktalende guide, eller 
uden guide.

• På mange udfl ugter er børn op til 7 år gratis. Fra 3-11 år er 
der fordelagtige priser, hvis intet andet er anført.

• Nogle udfl ugter egner sig ikke til gravide.

• Udfl ugter gennemføres ved min. 10 voksne deltagere. 
I tilfælde af for få deltagende kan udfl ugten blive afl yst fra 
Nazar side, dagen før selve udfl ugten. Aftenudfl ugter kan 
blive afl yst på udfl ugtsdagen, ca. kl 12.00.

• Hvis du ønsker at afl yse en udfl ugt, skal dette ske senest 
24 timer før afhentningstidspunktet, for at få refunderet 
udfl ugtens fulde pris. 
Dog gælder dette ikke udfl ugter med fl y. Ved afl ysning 
senere end 24 timer før udfl ugten, kræves lægeerklæring. 
Afl ysningen bedes informeret til Nazars guider hurtigst 
muligt, og senest ved afhentningstidspunktet.

• I tilfælde af afl yst udfl ugt, fra Nazars eller gæsts side, skal 
udfl ugtsbilletten returneres til din Nazar guide. Eventuel 
tilbagebetaling af udfl ugtsprisen, kan kun ske ved 
returnering af udfl ugtsbillet.

• Hvis udfl ugten er betalt med kreditkort, vil refunderingen 
ske til korthavers bankkonto i løbet af ca. 14 bankdage, 
afhængig af bank. Vær opmærksom på at der kan gå 
længere tid med Debit kort. Informer venligst guiden om 
det anvendte kreditkorts udløbsdato og korthavers navn.

SÅDAN BOOKER DU DINE 
UDFLUGTER

GENERELT OM UDFLUGTER

ALLE VORES 
UDFLUGTER

GENNEMFØRSEL OG 
AFLYSNING AF UDFLUGTER

For fuld beskrivelse af alle udfl ugter, regler og betingelser for køb afl ysning og guiding, se venligst vores hotelbog som fi ndes på dit hotel, eller spørg din Nazar guide eller Service Center.


