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ALT DU TRENGER Å VITE OM

Velkommen til Tyrkia! *



Shopping

VELKOMMEN TIL 

BELEK

Belek betyr fredfylt harmoni og høy kvalitet i ferien din. Området domineres av imponerende luksushoteller og frodige, 
naturskjønne omgivelser med lange sandstrender og grønne eukalyptusskoger. Belek er også kjent for sine mange  
utsøkte golfbaner.

Severdigheter
Trenger du litt avveksling fra sol og strand har Belek-områ-
det også annet å by på! Vi besøker de beste severdighetene 
på våre utflukter. Kontakt din guide for å høre mer eller les 
videre her i hotellboken.

Garden of Tolerance
En vakker park i hjertet av Belek, hvor en moské, en kirke og 
en synagoge ligger side om side som et symbol på toleranse 
og fredfylt sameksistens. Perfekt for en meditativ spasertur!

Golf
I Belek finner du intet mindre enn 14 golfbaner i verdens-
klasse, og vår og høst er området fylt med golfspillere. Du 
kan bestille undervisning hos en privat golfinstruktør eller 
utforske de artige og utfordrende golfbanene på egen hånd. 
Vi hjelper gjerne med å bestille tee times – kontakt din guide 
for å høre nærmere.

Perge
Ca 30 km nordvest for Belek finner du den gamle romerske 
byen Perge, hvor du kan gå rundt blant flere tusen år gamle 
bygninger og blant annet oppleve Perges berømte Artemis-
tempel og velbevarte romerske bad.

Shopping
Der er begrensede shoppingmuligheter i selve Belek, og 
derfor anbefaler vi at du drar inn til Antalya hvis du virkelig 
skal shoppe hemningsløst. Fra Belek arrangerer vi utflukter 
til Antalyas beste shoppingsteder, inklusiv Antalyas største 
shoppingsenter. I Belek sentrum finner du et mindre utvalg 
av suvenirbutikker og tekstilforretninger. 

Vil du prøve ut dine shoppingevner på det lokale marke-
det, har du også mulighet til det i Belek. Kontakt en av dine 
guider for ytterligere informasjon. Vær oppmerksom på at 
markedsdag og -sted kan bli endret.

Marked i Belek
Lokalt marked hvor det selges et bredt utvalg av frukt, 
grønt, tekstiler, suvenirer og mye mer. Markedsdag hver 
lørdag.

Marked i Kadriye
Beleks naboby, hvor det blir avholdt et mindre marked med 
frukt, grønt og tekstiler. Markedsdag hver tirsdag. 



Venstre: Belek sentrum. 
Øverst: Spill golf.

Nederst: Beleks lokale marked.

Strender
Stranden i Belek består av mørk sand med småstein. Hvis du 
vil besøke stranden utenfor hotellet, kan du for eksempel 
dra inn til Belek Beach Park, hvor det blir holdt strandfester 
med jevne mellomrom. 

Du kan også være så heldig å få se havskilpadder som kom-
mer opp på stranden for å yngle.

Restauranter  
og natteliv
I Belek sentrum finner du et mindre 
utvalg av restauranter, kafeer og barer, 
men de fleste kveldsaktiviteter utspiller 
seg på hotellenes egne områder. Vil du 
oppleve større restauranter, diskoteker 
og lignende, anbefaler vi at du drar inn 
til Antalya. Kontakt din guide for gode 
tips.

Slik kommer du deg rundt
Kontakt gjerne resepsjonen om du ønsker en taxi – de hjelper 
deg gjerne med å ringe etter en. De fleste taxier kjører med 
taksameter, men du kan ofte også avtale en fast pris for en 
spesifikk rute. Husk å avtale prisen på forhånd.

Lokalbussen dolmus (navnet betyr ”proppfullt”) er en artig 
og enkel måte å komme seg omkring på. Bussene kjører frem 
og tilbake hele dagen, men kjører ofte ikke sent om kvelden 
og om natten. Du betaler normalt 2-5 lire for en tur eller litt 
mer hvis du skal kjøre langt. Du betaler direkte til sjåføren når 
du stiger på. Bor du på Susesi Luxury Resort, kan du bli med 
på traktortur inn til Belek sentrum og Belek Beach Park. Det 
er en morsom, forfriskende opplevelse på de varme dagene.

Bank og minibank
Minibanker finnes i Belek sentrum og på Susesi 

Luxury Resort. Vekslingskontorer (change 

office) og banker finner du i Belek sentrum og i 

nabobyen Kadriye.

Lege og apotek
Apoteker (eczane) finnes i Belek sentrum. Har 

du bruk for en lege, er du velkommen til å kon-

takte en av oss guider. Du kan også kontakte 

legen direkte på telefon:

Anadolu: +90 242 725 50 00

Post og telefon
Postkontoret i Tyrkia heter PTT. Her kan du 

veksle utenlandsk valuta til tyrkiske lire samt 

kjøpe frimerker og telefonkort. For å ringe til 

Norge skal du taste 0047 og deretter ønsket 

telefonnummer.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER



VÅRE UTFLUKTER

Nazar Feriehitsn
Våre mest populære utflukter med masser av sol og vann 
og noen av sydkystens mest berømte attraksjoner.

Nazar Familie & Eventyr
Her er det opplevelser og moro for hele familien.  
Bli for eksempel med på vårt berømte piratcruise! 

Nazar Kultur & Fornøyelser
Kom helt tett på det ekte Tyrkia. Her får du minner for livet.

Nazar Sport & Action
Vil du ha fart og spenning i ferien? Så slå deg løs  
på naturens egen lekeplass!

Nazar Shopping & VIP
Masser av shopping og mulighet for å bli med  
på VIP-utflukter.

Nazar Extra
Opplev våre internasjonale utflukter, eller lei en  
bil og oppdag Tyrkia på egen hånd.

Bli med på tur og opplev Tyrkias mangfoldighet! Liker du 
sol og avslapning, fartsfylte feriedager, vakre naturopple-
velser, spennende kultur og historie, og masser av moro 
for hele familien? Da har vi en utflukt som passer for deg. 
Kom til en av oss guider hvis du vil vite mer og bestille din 
utflukt. For oversiktlighetens skyld har vi delt våre mange 
utflukter inn i forskjellige kategorier.



NAZAR FERIEHITS

Green Canyon
Green Canyon inviterer til en avkoblende og stressfri feriedag 
ved innsjøens flotte omgivelser. Oymapinardammen er 
ekstremt imponerende; 185 m høy, omgitt av fjell og en 
kunstig innsjø som glitrer vakkert i grønt. 

Vi tilbringer dagen på båten i den vakre naturen. Mellom 
svømmepausene nyter vi en lunsj på en restaurant i skråningen, 
med utsikt over den herlige innsjøen.

Voksen: 65 €
Barn 7-14 år: 32 €
Barn 0-6 år: Gratis
Utfluktsdag: Tirsdag fra Antalya, Belek, Side,  
Incekum og Alanya-området

Sea Dream båttur  
(kun for voksne)

Bli med på en vidunderlig ettermiddagsbåttur på det turkise 
Middelhavet! Vi forlater by og fastland og nyter sol, bad, All 
Inclusive-drikke og servering av fersk frukt. Alle gjester får et 
badehåndkle på båten, og det finnes god plass på båten for å ta 
inn den avslappende atmosfæren. Vi er tilbake i havn tidlig på 
kvelden.

Denne utflukten er kun for voksne.

Voksen: 29 €
Utfluktsdag: Torsdag fra Incekum og Alanya-området

Istanbul by air
Istanbul er den eneste byen i verden som ligger i to 
verdensdeler, Asia og Europa. Istanbul er en fantastisk 
metropol hvor det moderne storbylivet
eksisterer side om side med den fascinerende orientalske 
fortiden. Under utflukten besøker vi de mest berømte 
severdighetene som det elegante Topkapi-palasset og den Blå 
Moské. 

På ettermiddagen har du mulighet til å bli med på båttur på 
Bosporos sundet og besøke den egyptiske basaren. 

Reisen til Istanbul går med fly fra Antalya.

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



Dim Cay
Dim Cay-elveområdet er Alanya når det er som vakrest. Fra 
Taurusfjellene kommer det kalde ferskvannet og det er fantastisk 
å bruke en dag på elven med bading og avslapning. Elvevannet 
er avkjølende, spesielt under de varme sommermånedene, så 
området er populært også blant lokalbefolkningen. I den store 
Dim Cay-dryppesteinsgrotten trollbindes vi av de vakre dryp-
pesteinsformasjonene, og på den lokale fruktplantasjen blir vi 
introdusert for fruktene som dyrkes i nærheten.

Voksen: 35 €
Barn 7-14 år: 17 €
Barn 0-6 år: Gratis
Utfluktsdag: Lørdag fra Incekum og Alanya-området

Alanyas Perler
Den sjarmerende byen Alanya, omgitt av de praktfulle Taurus-
fjellene og det glitrende turkise havet, utfolder seg foran oss fra 
Alanya-borgens utsikt fra 250 meters høyde. Damlatas-grotten 
er kjent for sin skjønnhet og sin mystiske helbredende luft, og 
er definitivt verdt et besøk. Utflukten avsluttes med en middag 
ved solnedgangen ombord på en båt, eller ved Alanyas livlige 
havneområde.

Voksen: 35 €
Barn 7-14 år: 17 €
Barn 0-6 år: Gratis
Utfluktsdag: Onsdag fra Incekum og Alanya-området

Antalyas Perler
Antalya er absolutt verdt et besøk! Byen har over en million 
innbyggere og ligger 39 meter over havet. Her finnes flere 
fosser, og vi besøker den vakreste av dem alle; Düden-fossen. 
Antalyas største severdighet er uten tvil Kaleici, den gamle 
byen med sine vakre gater, gode shoppingmuligheter og re-
stauranter samt områdets mest populære severdighet, fantas-
tiske Hadrians Port.

Voksen: 20 €
Barn 7-14 år: 10 €
Barn 0-6 år: Gratis
Utfluktsdag: Onsdag fra Antalya og Belek

Manavgat båt- og shoppingtur
Shopping og sol - for en herlig feriedag! Manavgats basar er 
Antalyaområdets mest populære basar, hvor det selges alt mellom 
himmel og jord. Vi besøker også et tekstil outletsenter og når 
shoppingposene er fylt setter vi kursen mot den smaragdgrønne 
Manavgat-elven. Vi kaster anker ved sandstranden der man kan 
ta en dukkert i den kalde elven, eller man kan gå over til den andre 
siden av stranden og nyte Middelhavets klare, blå vann. 

Voksen: 39 €
Barn 7-14 år: 20 €
Barn 0-6 år: Gratis
Utfluktsdag: Mandag fra Antalya, Belek, Side, Incekum og
Alanya-området



NAZAR FAMILIE & EVENTYR



Piratkryssning
Följ med Captain Nemo's besättning på en fantastisk äventyrsdag 
på Manavgatfloden! Det blir en dag fylld med skoj och lek 
ombord på piratskeppet, och när vi kastar ankare och går i land på 
stranden börjar den stora skattjakten! De internationella piraterna 
gör dagen oförglömlig och alla äventyrslystna pirater, stora som 
små, är välkomna att delta. Skepp ohoj, häng med oss!

Voksen: 35 €
Barn 3-12 år: 20 €
Barn 0-2 år: Gratis
Utflyktsdag: Tisdag från Side, Incekum och Alanya-området

Akvarium
Antalyas akvarium är ett av världens största och huserar massor 
med färgglada fiskar från hela världen – stora som små, fredliga 
som skräckinjagande. Hajar och rockor simmar över oss i det  
131 meter långa tunnelakvariet. Akvariets inredning och design är 
verkligen unikt, med både flyg- och skeppsbrott och ett storslaget 
korallrev. I ”Snow World”, snölandet, kan du rulla runt i riktig snö 
och göra snöbollar även om temperaturen visar 40 grader utanför.

Voksen: 49 € (endast entré 25 € inkluderar inte Snow World)
Barn 7-12 år: 39 € (endast entré 17 € )
Barn 0-6 år: Gratis
Utflyktsdag: Torsdag och söndag från Antalya och Belek  
Varje dag endast inträde.

Piratcruise
Bli med Captain Nemo’s mannskap på en fantastisk dag med 
masse eventyr på Manavgat-elven! Det blir en dag fylt med lek 
og moro ombord på piratskipet, og når vi har kastet anker og går 
i land på stranden starter den store skattejakten! De internasjonale 
piratene gjør dagen uforglemmelig og alle eventyrlystne pirater, 
store som små, er velkomne å delta. Skip o'hoy, bli med oss!

Voksen: 35 €
Barn 3-12 år: 20 €
Barn 0-2 år: Gratis
Utfluktsdag: Tirsdag fra Side, Incekum og Alanya-området

Badeland
Et badeland er rene paradiset for hele familien! Hold fast 
baderingen, for det går unna når du suser ned de morsomme 
vannskliene. Om du liker svimlende vannsklier på høye høyder 
eller om du er litt mer forsiktig av deg, så inviteres du på massevis 
av moro. I badelandene finnes det vannsklier og bassenger for 
ulike aldersgrupper. Vi tilbyr også ”kun entré”-billetter hver dag til 
ulike badeland til fordelaktige priser. Bildet er fra Troy Vannland.
Troy Vannland: 42/28*€, Barn 3-11 år: 29/19*€, Barn 0-2 år: Gratis 
Utfluktsdag: Mandag og fredag fra Antalya og Belek  
Hver dag kun entré. *Kun entré
Waterplanet: 36 €. Barn 3-11 år: 22 €. Barn 0-2 år: Gratis 
Utfluktsdag: Mandag og lørdag fra Side, tirsdag og lørdag fra Incekum 
og Alanya-området
Damlatas Aquapark: 16 €. Barn 3-11 år: 9 €. Barn 0-2 år: Gratis 
Utfluktsdag: Hver dag kun entré

Akvarium
Antalyas akvarium er et av verdens største og huser massevis 
med fargerike fisk fra hele verden – store som små, farlige som 
fredelige. Haier og rokker svømmer over oss i det 131 meter lange 
tunnelakvariet. Akvariets innredning og design er virkelig unikt, 
med både fly- og forlis og et praktfullt korallrev. I ”Snow World”, 
snølandet, kan du rulle rundt i riktig snø og lage snøballer selv om 
termometeret står på 40 grader utenfor. 

Voksen: 49 € (kun entré 25 € inkluderer ikke Snow World)
Barn 7-12 år: 39 € (kun entré 17 €)
Barn 0-6 år: Gratis
Utfluktsdag: Torsdag og søndag fra Antalya og Belek 
Kun entré hver dag

Lazy Day Cruise
Sol, hav, bading og total avslapning. Nyt solens varme stråler, 
ta en dukkert fra båten og en kald drink på skipets dekk med en 
fantastisk utsikt over fjellene og havet. All Inclusive-service med 
lokale drikkevarer gjør turen ekstra behagelig, og etter lunsjen 
som serveres på båten er det igjen tid for å sole, eller for å ta en 
blund mens båten fortsetter på det glitrende havet.

Voksen: 42 € fra Antalya og Belek, 39 € fra Side,  
Incekum og Alanya-området
Barn 7-14 år: 20 € 
Barn 0-6 år: Gratis
Utfluktsdag: Mandag og fredag fra Antalya og Belek, onsdag  
fra Side og onsdag og søndag fra Incekum og Alanya-området



NAZAR KULTUR & FORNØYELSER



Alanya Delight
Alanya Delight er den beste utflukten til Alanyas mest 
severdige attraksjoner. Et besøk på borgen inviterer til 
en fantastisk utsikt over Taurusfjellene og Kleopatra-
stranden, og Dim-grotten venter med sine fantastiske 
dryppesteinsformasjoner. Grotten er Tyrkias nest største som 
er åpen for allmennheten. Dim Cay-elveområdet er Alanya når 
det er som vakrest, og det er perfekt å bruke tiden her om man 
vil slappe av og bade. Det gis også fritid til å shoppe i Alanya 
sentrum. 

Voksen: 46 €
Barn 7-14 år: 23 €
Barn 0-6 år: Gratis
Utfluktsdag: Torsdag fra Side, Incekum og Alanya-området

Mitt Tyrkia
Langt borte fra storbyens støy får vi i ”Mitt Tyrkia”-utflukten 
et innblikk i hverdagslivet i en liten fjellby. Vi besøker en 
naturskjønn landsby og dens gamle moské samt et autentisk 
historisk hjem der vi nyter dagens lunsj. Vi besøker også den 
lokale skolen, hvor 1 euro av utfluktens pris doneres til skolens 
vedlikehold og kjøp av materialer.

Voksen: 35 €
Barn 7-14 år: 17 €
Barn 0-6 år: Gratis
Utfluktsdag: Onsdag fra Side og Incekum

Hamam – Tyrkisk bad
Hver eneste by i Tyrkia har minst ett hamam, og i følge tradisjo-
nen blir hamamet regelbundet besøkt, ofte sammen med venner. 
Så utover at man blir ren og avslappet, er dette også en sosial 
begivenhet. Badet starter med at man sitter i et varmt lokal av 
marmor for å myke opp huden. Etterpå blir man skrubbet med en 
grov handske som fjerner døde hudceller før man såpes inn i et 
mykt såpeskum som gjør huden silkemyk. Badet avsluttes med en 
oljemassasje.

Voksen: 29 €, på Pegasos-hotellene kan du kjøpe hamam-pakken for 42 €
Barn 7-14 år: 15 €, på Pegasos-hotellene: 21 €, Barn 0-6 år: Gratis
Utfluktsdag: Daglig fra Antalya, Belek, Side, Incekum og 
Alanya-området. Daglig på Pegasos-hotellene for hotellets gjester

Sea to Sky Phaselis
Ved Phaselis ruiner får vi se den antikke havnen, gaten og det 
vakre amfiteateret. Vi tar oss opp Tahtali-fjellet på ca 2300 meters 
høyde, med en av Europas lengste taubaner. Den fascinerende 
utsikten åpner seg foran oss, rett over det vakre Middelhavet og 
fjellandskapet. Lunsjen blir servert i naturskjønne omgivelser med 
lyden av rennende vann fra små fosser langs elven.

Voksen: 64 €
Barn 7-14 år: 32 €
Barn 0-6 år: Gratis
Utfluktsdag: Onsdag fra Antalya og Belek



NAZAR SPORT & ACTION 

Full Fun 
Jeepsafari og rafting på en og samme dag? Ja, nå kan du kom-
binere disse to favorittene! Vi starter dagen med jeepsafari og 
setter etterpå kursen mot fjellene og den vakre naturen. Etter lunsj 
bytter vi ut jeepene mot raftingbåter og fortsetter utflukten på 
den brusende Köprülü Canyon-floden. Det eneste du behøver å 
ta med på denne utflukten er et eventyrlig humør, badetøy og 
klesskifte, så er du klar for denne aktive feriedagen.

Pris: 65 €
Minimumsalder: 12
Utfluktsdag: Fredag fra Belek og Side

Aladdin Canyoning 
Aladdin Canyoning er en nyhet for 2014, spekket av aktiviteter og 
bevegelse. Det tilbys masse klatring, svømming og hopp – både 
fra høye og mindre høye høyder ned i brusende kaldt ferskvann, 
i flott solskinn. Utflukten foregår i vakkert fjellmiljø, der vi går 
gjennom høyder og smale kløfter, så dette er den perfekte adre-
nalinkicken for den aktive reisende. God fysisk form anbefales for 
denne utflukten.

Voksen: 59 €
Barn 7-13 år: 30 €
Utfluktsdag: Tirsdag og lørdag fra Belek, Side, Incekum 
og Alanya-området

Off Road Jeepsafari 
Jeepsafari er en av de absolutt beste opplevelser Tyrkia har å tilby. 
Vi kjører langt bort fra den pulserende byen, opp til roen i Tau-
rusfjellene. På veien hit stopper vi for å utforske den vakre urørte 
naturen, de majestetiske fjellene og den frodige grønne skogen. 
På denne utflukten besøker vi plasser som hadde vært vanskelige, 
om ikke umulige, å finne på egen hånd. Bli med og nyt en dag 
fullproppet med avslapning og opplevelser.

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

River Rafting 
Ønsker du å få mer ut av ferien enn bare sol og basseng? Vil du 
heller nyte solen i mer actionfylte omgivelser? Piff opp en av dine 
feriedager med adrenalin, plask samt sus og dus i en raftingbåt 
på den brusende elven! Rafting er en morsom utendørssport som 
holdes i Koprulu Canyon, og det egner seg også for nybegynnere. 
Det vil bli badepauser på veien hvor du kan ta en dukkert og bare 
flyte i vei på vannet!

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



Dykking 
Tyrkia er perfekt for både erfarne og førstegangsdykkere, takket 
være varmen og det klare vannet. Verden under havets overfla-
te byr på mange ulike fisk, fiskestim og til og med skillpadder. I 
tillegg finnes det massevis å oppleve for erfarne dykkere som for 
eksempel huler, grotter og skipsvrak. På dykkingsutflukten får du 
en grunnleggende forklaring om Scuba diving og du får gjøre to 
dykk under ledningen av profesjonelle dykkere.

Pris: 65 € per person (uten dykking 22 €)
Minimumsalder: 14 år
Utfluktsdag: Daglig fra Antalya, Belek, Side, Incekum og 
Alanya-området

Golf 
Tyrkia er en veldig populær golfdestinasjon takket være golfbaner 
i høy kvalitet, hotell i verdensklasse og god service. Belek har man-
ge golfbaner, den ene mer fantastisk enn den andre og mange av 
banene er designet av kjente navn som Feherty, Montgomerie, 
Dye, Thompson og Faldo. Våre guider hjelper gjerne til med å 
reservere tider og å arrangere transport fra og til ditt hotell.

Utfluktsdag: Etter avtale

Deluxe Safari 
Deluxe Safari kan best beskrives som en moderne versjon av 
jeepsafari, med Amarok-jeeper med aircondition. Vi utforsker det 
grankledde fjellandskapet og den praktfulle Anatolia-kløften. På 
utflukten krysser vi en elv i raftingbåter, så husk badetøyet.  
1 euro av prisen doneres automatisk til beplantning av nye trær 
etter en stor skogbrann i området i 2008.

Voksen: 79 €
Barn 7-14 år: 57 €
Utfluktsdag: Onsdag fra Antalya, Belek, Side, Incekum  
og Alanya-området

Quad Safari
Vil du helst ha fart og spenning på din ferie? Da er Quad Safari 
noe for deg! Quad Safari er mer enn bare støvskyer og hjulspor, 
det er nemlig en veldig morsom ferieopplevelse i naturskjønne 
omgivelser ved Tyrkias sydkyst. Denne utflukten passer til større 
grupper som gjerne ønsker å more seg på naturens egen leke-
plass.

Pris: 49 € per person
Minimumsalder: 16 år
Utfluktsdag: Daglig fra Antalya, Belek, Side, Incekum og 
Alanya-området



NAZAR SHOPPING & VIP



Antalya VIP Deluxe
Vi organiserer også private utflukter med engelsktalende guide, 
minibuss og sjåfør. På Deluxe VIP besøker vi Aspendos amfitea-
ter, en av verdens best bevarte amfiteater, kjent for sin perfekte 
akustikk. Düden-fossen tar pusten fra oss med sin skjønnhet, små 
stier og en ønskegrotte bak fossen. Denne vidunderlige dagen 
avsluttes med kaffe og kake i Antalyas Gamle by, med flott utsikt 
over hamnen. 

Ved 4 deltakere 96 € per pers., Ved 2 deltakere 159 € per pers.
Utfluktsdag: Etter avtale fra alle destinasjoner

Sunset Shopping i Alanya
Under de stemningsfulle kveldstimene begir vi oss ut på feriens 
beste shoppingrunde i Alanya. Vi besøker en smykkebutikk og 
en lærbutikk samt byens velkjente fisk- og fruktmarked hvor vi 
får kjenne duften av all verdens krydder. Det blir også tid til mer 
shopping eller kanskje bare for og utforske byen og det sjarme-
rende hamn- og basarområdet. Ved kjøp av en annen utflukt fra 
vårt program tilbyr vi denne shoppingutflukten gratis.

Voksen: 12 €, Barn 0-14 år: Gratis
Utfluktsdag: Fredag og søndag fra Incekum og Alanya-området

Sunset Shopping i Side
Når temperaturen har sunket og solen er på vei ned står shopping 
i Sides beste butikker på programmet! Vi besøker et stort smyk-
kesenter, et lærsenter og en krydderbutikk, og vandrer gjennom 
koselige gater samtidig som vi nyter av kveldsstemningen i den 
livlige lille byen og dens vakre hamneområde. Det blir tid til for ek-
sempel shopping på egen hånd eller kanskje for å ta feriens fineste 
bilder ved foten av Apollo-tempelet. Ved kjøp av en annen utflukt 
fra vårt program tilbyr vi denne shoppingutflukten gratis.

Voksen: 12 €, Barn 0-14 år: Gratis
Utfluktsdag: Fredag og søndag fra Side

Antalya City Shopper
Antalya byr på fantastiske shoppingmuligheter og vi besøker de 
beste shoppingstedene. Den store lærbutikken selger moderne 
lærvarer og i smykkebutikken finnes et stort utvalg av smykker for 
alle. På et av Antalyas største og mest trendige shoppingsenter blir 
det gitt tid til å titte i de mange butikkene, eller kanskje bare for å 
nyte en kopp kaffe på en av kafeene. Ved kjøp av en annen utflukt 
fra vårt program tilbyr vi denne shoppingutflukten gratis.

Voksen: 12 €, Barn 0-14 år: Gratis
Utfluktsdag: Fredag fra Antalya og Belek

Manavgat Marked & Shopping
I Manavgat yrer det av ekte markedsatmosfære, fullt av liv og 
farger med en herlig duft av fersk frukt og grønnsaker. Markedet er 
åpent fra soloppgang til solnedgang, og her gjør både lokalbefolk-
ningen og turister en god handel. Prisen på tekstil og andre varer 
skal det oftest forhandles litt med; på ekte markeds vis. Men mulig-
heten finnes også for å handle med faste priser på tekstil outletsen-
teret, der det finnes tekstiler for hjemmet og til hele familien.

Voksen: 19 €, Barn 7-14 år: 9 €, Barn 0-6 år: Gratis
Utfluktsdag: Torsdag fra Side, Incekum og Alanya-området



NAZAR EXTRA



Fire of Anatolia/Troy
Den verdensberømte dansegruppen med over 100 medlemmer 
underholder hele sommeren med spektakulære danser på Gloria 
Apendos Arena. Gruppen har dessuten verdensrekord med sine 
241 dansesteg per minutt, og showet har blitt vist i over 85 land 
jorden rundt. Fantastisk show!

Voksen: 52-55 €, Barn 7-11 år: 15 €, Barn 0-6 år: Gratis
Utfluktsdag: Tirsdag og fredag fra Antalya, Belek, Side,  
Incekum og Alanya-området

Pamukkale
Pamukkale er en av Tyrkias mest populære severdigheter! Varmt, 
kalkholdig vann flyter ned fra en 100 meter høy fjellvegg og har 
formet såkalte terrasser, dryppesteinsformasjoner og bassenger 
av kalk. Vannet sies å være helbredende på bl. a. hud- og hjerte-
sykdommer. Det blir til og med sagt at vannet har en foryngende 
effekt. På utflukten besøker vi også en velbevart ruinby. 

Voksen: 72 €, Barn 7-14 år: 36 €, Barn 0-6 år: Gratis
Utfluktsdag: Fredag fra Antalya, Belek, Side,  
Incekum og Alanya-området

Lei en bil Overalt i Tyrkia finner du vakker natur og spennende severdigheter. Kontakt din guide for mer informasjon om dine 
muligheter for å leie en bil og få tips om de beste turene å ta på egen hånd i lokalområdet.

Sea to Sky
Med en av Europas lengste taubaner tas man helt opp på toppen 
på det spektakulære Tahtali-fjellet på ca 2300 meters høyde. 
Landskapet er vakkert og fengslende, og utsikten over det 
glitrende blåe Middelhavet likeså.

Voksen: 49 €, Barn 7-14 år: 25 €, Barn 0-6 år: Gratis
Utfluktsdag: Onsdag fra Antalya

Kappadokien
Kappadokia med sine naturlige klippeformasjoner og underjor-
diske byer er virkelig verdt å oppleve. Utdøde vulkaner, tiden og 
naturens kraft har etterlatt seg et eventyrlig landskap. I klippene 
finnes utskårne kirker, hus og til og med byer. Under sommeren 
tilbys denne turen også som en dagsutflukt med fly fra Antalya. 
Kontakt din guide for priser og informasjon. 

For to dager inkludert hotell:
Voksen: 135 €, Barn 7-14 år: 68 €, Barn 0-6 år: Gratis
Utfluktsdag: Mandag fra Antalya, Belek, Side,  
Incekum og Alanya-området

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

Gratis transportservice Er du på utkikk etter byens beste suvenirer eller restauranter? Flere av våre samarbeidspartnere tilbyr gratis 
avhentingsservice fra de fleste av våre hoteller. Spør din guide for nærmere informasjon og for å bestille din transport.


