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UDFLUGTER
Antalya,
Lara & 
Kundu

Belek
Side,

Pegasos
World

Alanya/Avsallar,
Pegasos Resort,
Pegasos Royal

Alanya Breeze

Manavgat Båd- & Shoppingtur

Dim Cay Flod

Blue Cruise (All Inclusive)

Porsche Cayenne Safari

Piratkrydstogt

The Land of Legends
Aqua- og forlystelepark

Aquarium & Snow World 

Cappadokia by Flight

Sea to Sky Kabelsporvogn

Hamam - Tyrkisk bad

SPA hamam på Pegasos-hotellerne

Quad Safari

Golf

Alanya  bjergsafari

Adventure Safari  & Rafting

River Rafting 

Dykning

Aladdin Canyoning

Alanya Shopping

Antalya Shopping

Private Yacht 

Sunset Private Yacht

NAZAR FERIEHITS

NAZAR FAMILIE & EVENTYR

NAZAR KULTUR & FORNØJELSE 

NAZAR SPORT & ACTION

NAZAR SHOPPING 

NAZAR EXTRA

Alanya borg med svævebane, middag inkluderet(drikkevarer ekstra),Jeeps til Alanya Terrass, vinsmagning (1 glas ink). Aftenudflugt.

Marked, Vandfald, tekstiloutlet, bådtur*. Frokost på båd, drikkevarer mod betaling, mulighed for svømning. Guidingssprog Afhængig af sæson**

Alanya 36 € / Side 39 €. Dimcay flod, svømmemulighed. Frugtplantage, Dim-grotte. Frokost ved floden.
Drikkevarer er extra. Ca. 100 trin til grotten.** Heldagsudflugt

49 25
7-11 år

39 20
7-11 år

36/39 20
7-11 år

Bådtur*. Frokost. lokale drikkevarer all inclusive. Pris 39 Euro fra Side og Alanya. 42 Euro fra Antalya 

Bådtur* med Nazars pirater på Manavgatfloden. Frokost & læskedrik ad libitum inkluderet på båden. Mulighed for svømning. **

Transport og entre til Aqua-  og forlystelsespark. De fleste aktiviteter, 5D biograf inkl.i prisen. Nogle services er mod  betaling. 

Entrebillet til Antalya Aquarium. Snow World ikke inkluderet, pris for Snow World er 20 TL.

Flybiletter og entre til udendørs museum etc. Mulighed for at deltage i middag og Dervish show mod ekstra betaling. Husk gode sko og pas!***

Kabelsporvogn fra land til Tahtali bjergtop. Inklusiv transport. Uden guide. Halvdagsudflugt.

Tyrkisk bad, peeling, skumvask og oliemassage ca. 15-20 min. Med Transport

Jeep safari i Porsche Cayennes. Køremulighed for gæster på skift, hvis man har haft kørekort min 7 år.  Frokost inkluderet. Husk kørekort og pas.

39/42
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20
3-11 år

44 24
3-11 år

99 79
4-15 år

29
19

3-11 år

189 189
2-11 år

52 26
3-11 år

29 15
3-11 år

Tyrkisk bad, peeling, skumvask og oliemassage ca. 20 min. Ingen transport.

Safari på firehjuling ca. 2 timer. Halvdagsutflukt. Mulighet for bading avhengig av sesong og reisemål.

Avhenger av sesong og bane. Det er mulig å få kjøpt transport. Få mer informasjon fra din guide.

39

49

20
7-11 år

Jeeps til Alanya halvø, bjergområde, moske og landsby. Svømmemulighed. Jeeps føres kun af personale. Frokost inkl. Drikkevarer extra.

Safari i jeeps. Jeeps føres kun af personale. Rafting og frokost inkl. Drikkevarer extra.Ekstra tøj og sko, som sidder fast/tåle at blive våde. Minimum - alder 7 år.
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55

20
7-14 år

Minimumsalder 7 år. Klatre, rapelle, springe i vand, svømme i canyon. (God fysisk form anbefales) Våddragt inkl. Frokost inkl. Drikkevarer extra.69 34
7-14 år

12

1250 / 1800

650 / 1800

6
3-11 år

28
7-14 år

20
7-11 år

69
7-11 år

Minimum- 
alder 7 år

Minimum - 
alder 17 år

Monster Safari Monster jeeps, frokost inkl. (drikkevarer ekstra), tur i jet-båd, rafting. Sko, som sidder fast på foden og kan tåle at blive våde, er et krav.99

Minimumsalder 7 år. Rafting med udstyr. Frokost inkl. Drikkevarer ekstra. Ekstra tøj og sko, som sidder fast på foden og kan tåle at blive våde, er et krav.

2 Dyk. Dykkerudstyr og let frokost inkluderet. Drikkevarer mod betaling. Mulighed for at deltage uden at dykke til 25 Euro.

39

54
Minimum - 
alder 14 år

Få mer info av guiden din

Besøg i smykkebutik og optikker. Gåtur og fritid til shopping i centrum.

Besøg i smykkecenter, gåtur og fritid i Antalyas gamle by. Besøg ved vandfald.

Leje af privat yacht i dagstiden. Prisen for leje af båden er fast hvad enten der er 1 eller 10 deltagere. Frokost og drikkevarer All Incl. inkluderet

Leje af privat yacht om afenen. Prisen for leje af båden er afhængig af destination, og gælder for  1 til 10 deltagere. Middag og drikkevarer All Incl. inkluderet.

9
0-10 år
Gratis

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

PRIS 
EURO
Voksen

PRIS 
EURO 
Barn 

ON*** ON*** ON*** ON***Istanbul by Flight Blå Moske, Topkapi (uden Harem), hippodromen & Tyske Fontæne. Egyptiske bazar. Bosporus bådtur og middag ekstra. Husk pas! ***149
149

2-11 år



SÅDAN BOOKER DU DINE UDFLUGTER
• Nazars udflugter 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 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 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 og varierer under sæsonen og guidning -sproget ændres i henhold til 
udflugt og/eller antal deltagere. Mere information kan fås fra din guide og Nazar Service Center. Andre udflugter er 
internationale, og udføres med engelsktalende guide, eller uden guide.

• På mange udflugter er børn op til 7 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 udflugtsbilletten 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. Vær opmærksom på at der kan gå længere tid med Debit kort. 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. 

** Nazar guidede udflugter varierer under sæsonen og guidning -sproget ændres i henhold udflugt og/eller  antal 
deltagere. Information om guidning for følgende udflugter:

Manavgat & Shopping: Nazar guide deltager udflugten fra Side om Torsdagen. Engelsktalende guide mandag og 
torsdag hele sæsonen. 

Piratkrydstogt: Nazar guide deltager fra Manavgat havn.  

*** Hvis deltager aflyser udflugt med fly, senere end 24 timer før afhentningstidspunkt, vil der tilbagebetales 39 € 
pr. person ved forvisning af lægerapport. Få mere information fra din Nazar guide.


