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ALT DU TRENGER Å VITE OM

Velkommen til Tyrkia! *



Shopping

Øverst: Efesos.  
Venstre: Bystranden i Kusadasi.  

Høyre: Fugleøya.

VELKOMMEN TIL 

KUSADASI
Kusadasi er den mest velutviklede feriebyen på den tyrkiske vestkysten. I sentrum finner du hyggelige gamle slyngende 
gater, hvor det gjemmer seg alt fra historiske moskeer til moderne forretninger. Få kilometer utenfor Kusadasi finner du 
ruinbyen Efesos, som er en av Tyrkias mest berømte severdigheter.

Severdigheter
Trenger du litt avveksling fra sol og strand har Kusadasi mye 
annet å by på! Vi besøker de beste severdighetene på våre 
utflukter. Kontakt din guide for å høre mer, eller les videre 
her i boken.

Fugleøya
Ordet Kusadasi betyr ”Fugleøya”, og den lille øya utenfor
havnen er byens landemerke. Ikke reis hjem før du har 
opplevd denne sjarmerende perlen, som domineres av en 
velbevart osmansk festning hvor det hersker en eventyrlig 
atmosfære. Om kvelden er øya vakkert opplyst.

Efesos
Den flere tusen år gamle romerske ruinbyen er et obligato-
risk besøk i ferien din. Området er utrolig velbevart, og når 
du går gjennom gatene får du et unikt innblikk i fortidens 
storbyliv. Her finnes både butikker, hus, offentlige toaletter, 
verdens største amfiteater og det berømte Celsus-bibliote-
ket, som er et av verdens mest avfotograferte byggverk. 

Dilek Peninsula National Park – Milliparken 
Nasjonalparken, som delvis er åpen for offentligheten, ligger 
ca. 30 km utenfor sentrum. Området er naturskjønt med 
vakre strender og skogsområder. Det er enkelt å ta seg hit 
med taxi eller dolmus.

Shopping
Kusadasi er et sant shoppingparadis, og områdets kunst-
håndverkere er viden kjent for deres vakre keramikk og 
steintøy. I sentrum finner du også adskillige butikker som 
selger lærvarer av høy kvalitet. I den lille nabobyen Söke 
finner du et godt utvalg av outlet-butikker. Vi kan tipse deg 
om de beste innkjøpsstedene.
Vil du prøve ut dine shoppingevner på det lokale markedet, 
har du flere gode muligheter å velge mellom. Kontakt en av 
dine guider for ytterligere informasjon. Vær oppmerksom 
på at markedsdag og – sted kan bli endret.

Tirsdagsmarked ved Ladies Beach
Stort utvalg av frukt og grønt.

Onsdagsmarked i sentrum
Her selges primært klær og forskjellige tekstiler. Markedet 
holdes ved dolmusstasjonen i Kusadasi sentrum.

Fredagsmarked i sentrum
Et godt utvalg av lokale råvarer, blant annet frukt og grønt, 
samt diverse søtsaker.
Markedet holdes ved dolmusstasjonen i Kusadasi sentrum.

Lørdagsmarked i Selcuk
Vil du oppleve et helt lokalt marked, så bør du dra til Selcuk. 
Det er lett å komme seg hit med dolmus, som kjører fra dol-
musstasjonen i Kusadasi. Bussen kjører forbi Aqua Fantasy 
på vei til Selcuk.

Strender
Bystranden
Bystranden ligger i sentrum av Kusadasi like ved havnepro-
menaden, så du er tett på alt. Stranden er mye besøkt.

Ladies Beach
Fin sandstrand et par kilometer syd for sentrum. Det kjører 
lokalbusser fra sentrum til Ladies Beach flere ganger i timen.

Long Beach
6 km syd for sentrum finner du nok Kusadasis beste strand. 
Her er god plass til solbaderene og flere spisesteder å velge 
mellom.

Restauranter og natteliv
Det finnes adskillige gode restauranter i Kusadasi, især i det 
gamle sentrumet. Besøk for eksempel Restaurant Erzincan, 
en av Kusadasis mange sjarmerende, små tyrkiske restau-
ranter. Ved marinaen finnes en rekke fine restauranter, 
mange av dem med fantastiske fisk- og skalldyrretter. Den 
såkalte Bar Street i den gamle bykjernen er berømt for sitt 
livlige natteliv. Her finnes flere diskoteker som har åpent 
til langt ut på natten. Ved marinaen spilles det ofte live 
musikk på flere av restaurantene og barene. 

Slik kommer du deg rundt
Det er alltid mulig å praie en taxi i Kusadasi. De fleste taxier 
kjører med taksameter, men du kan ofte også avtale en fast 
pris for en spesifikk rute, eksempelvis fra hotellet ditt til sen-
trum. Husk å avtale prisen på forhånd.

Lokalbussen dolmus (navnet betyr ”proppfullt”) er en artig 
og enkel måte å komme seg rundt 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 hvis du 
kjører rundt i sentrum. Du betaler direkte til sjåføren når du 
stiger på.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Bank og minibank
Minibanker finnes i Kusadasis sentrum og ved 

alle større hoteller. Vekslingskontorer (change 

office) og banker finner du i sentrum.

Lege og apotek
Apoteker (eczane) finnes overalt. Har du bruk 

for en lege, er du velkommen til å kontakte 

en av oss guider. Du kan også kontakte legen 

direkte på et av disse telefonnummer:

Euromed: +90 256 618 25 00

Özel Kusadasi Hospital: +90 256 618 25 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 det 

ønskede telefonnummer.



NYHET 2014:

COSTA DEL SOL!

Året store nyhet er at vi også har startet med All Inclusive-
reiser til herlige Costa del Sol. Å komme til Spanias kyst betyr 
å få se vakre landskaper, smake fantastisk mat og treffe den 
imøtekommende lokalbefolkningen. Du kan også oppdage en 
rik kulturarv, fantastiske strender og sjarmerende landsbygder.

Costa del Sol
På denne strekningen, som ligger mellom strendene som 
avløser hverandre, ligger flere ulike interessante byer. 

Her ligger blant annet Malaga – en pulserende storby og 
Spanias femte største by, Torremolinos – lang fantastisk strand 
med en koselig strandpromenade, Benalmádena – en av de 
mest populære feriestedene langs den kjente solkysten og 
Fuengirola – kombinerer det beste av to verdener: stor by og 
bademuligheter.

Holiday Village 

Her finnes en stor, kul 
vannpark som barna vil 
elske, og dessuten er 
Nazars barnaktiviteter 
inkludert i prisen!

Hydros Boutique Hotel

Moderne boutique-hotell 
med gourmet All Inclusive 
med à la carte. Prikken 
over i-en er at alle rom har 
et boblebad.

Øverst: Malaga
Venstre:  
Eseltaxi i Mijas
Nederst: Gibraltar

VARE HOTELLER PA COSTA DEL SOL:

VÅRE UTFLUKTER

Nazar Feriehits 
Et utvalg av våre mest populære utflukter. Prøv det
berømte tyrkiske badet eller besøk den greske øya Samos.

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

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 & Extra
Et utvalg av shoppingutflukter. 
Du kan blant annet shoppe hemningsløst i Tyrkias tredje 
største by, Izmir, og lære å prute på prisen på det lokale 
markedet.

Bli med på utflukt og opplev Tyrkias mangfoldighet! Liker 
du sol og avslapning, fartsfylte feriedager, vakre natur-
opplevelser, 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 booke 
din utflukt. For oversiktlighetens skyld har vi delt våre 
mange utflukter inn i forskjellige kategorier.



Samos

To land, to kulturer og to forskjellige språk i én og 
samme ferie. Kun en seiltur fra Kusadasi venter den 
sjarmerende greske øya Samos, også kjent som Den 
Grønne Øy og matematikeren Pythagoras’ hjemsted. 
Samos byr velkommen med sine hvit- og blåmalte hus, 
spennende butikker og hyggelige kafeer, hvor du kan 
nyte et kaldt glass ouzo. Samos byr også på skjønne 
strender og mulighet for å leie bil.

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

Hamam – Tyrkisk bad

Hver eneste by i Tyrkia har minst ett hamam, og i 
følge tradisjonen 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 rom 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. Ren nytelse 
for både kropp og sjel!

Voksne: 15 €
Barn 7-14 år: 8 €
Barn 0-6 år: Gratis
Utfluktsdag: Daglig 

Sea Dream
(Kun for voksne)

Nyt av en fantastisk båttur på det glitrende blå 
Egeerhavet! Vi forlater byen og fastlandet for en båttur 
utenfor Kusadasis vakre kyst. Her kan du se frem imot 
en avkoblende feriedag i den friske brisen fra havet, med 
masse sol, bad og kanskje en god bok. Det blir servert 
lunsj på båten, og når vi kaster anker er det mulig å ta en 
nedkjølende dukkert. Badehåndklær kan lånes på båten. 
Denne utflukten er kun for voksne over 18 år.

Voksne: 44 €
Utfluktsdag: Tirsdag, torsdag, fredag 

NAZAR FERIEHITS



NAZAR FAMILIE & EVENTYR

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.

Voksne: 33 €
Barn 7-14 år: 16 €
Barn 0-6 år: Gratis
Utfluktsdag: Mandag 

Familiecruise

Bli med på en herlig dag på Egeerhavet med sol og bad, 
langs den vakre kysten langs Kusadasi. Internasjonale 
pirater gjør alt de kan for å underholde hele familien. De 
organiserer massevis med aktiviteter og leker for barna. 
Dagens lunsj blir servert på båten. Det er en god idé å 
ta med seg snorkelutstyret på denne utflukten. Alle er 
velkommen ombord på det populære familiecruiset. Skip 
o'hoy, bli med oss!

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

Badeland

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 badeland finnes det vannsklier og bassenger for ulike 
aldersgrupper. Vi tilbyr også ”kun entré”-billetter hver 
dag til ulike badeland til fordelaktige priser. 

Voksne: 22 €
Barn 4-9 år: 17 €
Barn 0-3 år: Gratis
Utfluktsdag: Daglig 



NAZAR KULTUR & FORNØYELSER

Kusadasis Perler

Kusadasi er et sjarmerende feriereisemål og i det 
stemningsfulle havneområdet kan man beundre 
cruiseskipene som kommer på besøk. Både havnen 
og Fugleøya er noe du ikke får gå glipp av når du 
besøker Kusadasi, og en spasertur i gamle byen er også 
å anbefale! Vi besøker byens beste shoppingssteder i 
sentrum. Ved kjøp av en annen utflukt i vårt program 
tilbyr vi denne utflukten gratis (gjelder ikke ved kjøp av 
utflukten Shopaholic).

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

Pamukkale

Pamukkale er sammen med Efesos en av Tyrkias 
mest populære severdigheter, og begge er oppført på 
UNESCOs verdensarvliste. Pamukkales varme kalkholdige 
vann strømmer 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 hjertesykdommer. Det blir til og med sagt 
at vannet har en foryngende effekt. På utflukten besøker 
vi også en velbevart ruinby. 

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

Efesos

Efesos er en av Tyrkias mest kjente og flotte 
severdigheter. De arkeologiske utgravinger og 
restaureringsarbeid har pågått siden 1869 og holder 
fortsatt på i dag. Det vakre Celsius-biblioteket, det store 
amfiteateret og marmorgaten tiltrekker besøkere fra hele 
verden. Vi besøker også Jomfru Marias hus på Bülbül-
fjellet der det sies at Maria tilbrakte de siste dagene i sitt 
liv. Denne stemningsfulle og berørte plassen i Efesos er et 
av høydepunktene som gjør turen uforglemmelig. 

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



NAZAR SPORT & ACTION 

Off Road Jeepsafari

Jeepsafari er en av de absolutt beste opplevelsene Tyrkia 
har å tilby. Vi kjører langt bort fra den pulserende byen, 
opp til mindre landsbyer og kupert terreng, og på veien 
hit stopper vi for og utforske den vakre urørte naturen 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.

Voksne: 38 €
Barn 7-14 år: 25 €
Utfluktsdag: Daglig 

Dykking

Tyrkia er perfekt for både erfarne og førstegangsdykkere, 
takket være varmen og det klare vannet. Verden under 
havets overflate byr på mange ulike fisk, fiskestim og 
til og med skillpadder. I tillegg finnes det massevis å 
oppleve for erfarne dykkere. På dykkingsutflukten får du 
en grunnleggende forklaring om Scuba diving og du får 
gjøre ett dykk under ledningen av profesjonelle dykkere. 
Fullfør ferien med denne opplevelsen under overflaten!

Pris: 30 € per person
Minimumsalder: 14 år
Utfluktsdag: Daglig

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 
vestkyst. Denne utflukten er både morsom og unik, og 
dessuten passer den til større grupper som gjerne ønsker 
å more seg på naturens egen lekeplass. Det blir også tid 
til en dukkert - så glem ikke badetøyet!

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

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



NAZAR SHOPPING & EXTRA

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.

Izmir – vestkystens hovedstad

Den livlige storbyen Izmir med sine nesten tre millioner 
innbyggere byr blant annet på shopping i verdensklasse. Vi reiser 
med ferje fra Izmir til Karsiyaka, Konuk-plassen, Izmirs berømte 
merke, klokketårnet og det store basarområdet. Basaren er 
omgitt av tekstiler og suvenirer og det er også mulig å shoppe 
på et outletsenter. Gå ikke glipp av muligheten å oppleve Tyrkias 
tredje største by på nært hold – her kommer du å gjøre feriens 
beste kjøp!

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

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. 

Shopaholic

Kusadasi tilbyr massevis av shoppingmuligheter, så er du klar 
for å fylle shoppingposene? På denne utflukten besøker vi 
et marked i Söke, hvor du finner alt mellom himmel og jord. 
Gull og lærbutikkene vi besøker har et fantastisk utvalg av 
produkter. Du får samtidig teste om du er bra på å prute. Om 
du foretrekker å handle til faste prise kan du gjøre det når vi 
stopper ved et outletsenter. 

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


