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ALLT DU BEHÖVER VETA OM 

Valkommen till Turkiet! *



Shopping

VÄLKOMMEN TILLANTALYA
Antalya är den turkiska Rivierans pulserande huvudstad. En millionstad där det alltid finns något att göra. De flesta av 
våra hotell ligger i Lara, en kvarts färd utanför staden. Antalya är den perfekta kombinationen av en hektisk turkisk stor-
stad med ett stort utbud av sevärdheter och shoppingmöjligheter.

Sevärdheter
Skulle du behöva lite omväxling från sol och strand, har 
Antalya mycket annat att erbjuda! Vi besöker de bästa 
sevärdheterna på våra utflykter. Kontakta din guide för mer 
information, eller läs vidare här i hotellboken.

Kaleici
Antalyas historiska centrum, Kaleici, ligger som en tidskapsel 
mitt i den moderna storstaden. Tillbringa en eftermiddag 
med att strosa bland de mysiga gatorna. Här kan du bland 
annat se den ursprungliga romerska stadsporten, som upp-
fördes för nästan 2 000 år sedan, och den romerska hamnen 
som fortfarande är i bruk. De gamla husen fungerar idag som 
små mysiga butiker och restauranger.

Düden-vattenfallet
Vid Düden-vattenfallet utanför Antalya kan du få en natur-
upplevelse utöver det vanliga. Här glömmer du helt bort att 
storstadens stress och jäkt är så nära. Vattenfallet kyler ner 
temperaturen och atmosfären är vidunderligt uppfriskande.

Antalya Aquarium 
Antalyas nya akvarium är en fascinerande upplevelse för hela 
familjen. Du går runt i genomsiktliga tunnlar under vattnet 
och här kan du se exotiska fiskar och hajar komma simmande 
från alla håll och kanter. Akvariet har även en Snow World, 
där du kan ha snöbollskrig och bygga snögubbar, även om 
temperaturen utanför är 40 grader.

Shopping
I den historiska stadskärnan Kaleici kan du gå på upptäckts-
färd i de smala gatorna, där det ligger spännande, lokala 
butiker som säljer allt från turkiska mattor till brukskonst 
och sötsaker. Avsluta turen med en välbehövlig drink 
vid den gamla romerska hamnen, eller fortsätt din shop-
pingrunda i de flotta moderna shoppingcentrerna, såsom 
Terra City och Shemall.

Vill du testa shoppingen på den lokala marknaden, har du 
flera möjligheter att välja mellan. Varje dag arrangeras det 
marknader på olika ställen runtom i centrum. Nedan kan du 
läsa mer om marknader närmst våra Lara-hotell. Kontakta 
en av guiderna för ytterligare information. Observera att 
marknadsdagar samt -platser kan ändras. 

Marknad i Lara:
Marknaden arrangeras i närheten av shoppingcentrena 
Laura och She Mall, och här finns goda möjligheter att 
spendera alla fickpengarna!
De många bodarna säljer allt från textilier, souvenirer, frukt 
och grönt till olika prylar och krimskrams. 
Marknadsdag varje lördag.

Marknad i Güzeloba
Här finner du ett stort utbud av frukt, grönt och textilier. 
Marknadsdag varje fredag.



Vänster: Düden-vattenfallet.  
Överst: På marknad i Antalya.  

Nederst: Antalyas marina.

Stränder
Eftersom Antalya är byggt på en klippgrund finns inga 
vanliga stränder inne i centrum, men staden är omgiven av 
stränder på båda sidor. 

Lara-stranden på hela 12 km är en av Turkiets längsta 
stränder. Stranden består av mörk sand och småsten, och 
vattnet blir relativt snabbt djupt. 

Om du vill besöka ett strandområde utanför ditt hotell, kan 
du till exempel åka till Lara Beach Park, där det även finns 
caféer och barer.

Restauranger och nattliv

Antalya är en drömdestination för dig som sätter pris på ett 
stort utbud av fina restauranger och ett bra nattliv. Speciellt 
i den gamla stadsdelen och vid den stämningsfulla marinan 
finns gott om ställen där du kan avnjuta en delikat måltid. 
Även längs kustvägen i Lara finns det många goda restau-
ranger. Vid Antalyas marina finner du massvis av barer och 
diskon som är öppna ända in på småtimmarna.

Så tar du dig runt
Det är alltid lätt att få tag på en taxi i Antalya. På de större 
gatorna finns taxiknappar, som du kan trycka på för att till-
kalla taxi. De flesta taxibilarna kör med taxameter, men ofta 
kan ni komma överens om ett fast pris för en specifik rutt, till 
exempel från ditt hotell till centrum. Kom ihåg att bestämma 
ett pris i förväg. 

Lokalbussen dolmus (namnet betyder proppfull) är ett roligt 
och lätt sätt att ta sig runt på. Bussarna kör fram och tillbaka 
hela dagen, men kör oftast inte sent på kvällen och natten. 
Det kostar omkring 2-5 lira för en tur om du reser inom cen-
trum. Du betalar direkt till chauffören när du stiger på.

PRAKTISK INFORMATION

Bank och bankomat
Bankomater finns i Antalya centrum och på näs-

tan alla hotell. Växlingskontor (change office) 

och banker finner du i både Antalya centrum i 

Lara.

Läkare och apotek
Bankomater finns i Antalya centrum och på näs-

tan alla hotell. Växlingskontor (change office) 

och banker finner du i både Antalya centrum i 

Lara.

Anadolu: +90 242 249 33 00

Post og telefon
Postkontoret i Turkiet heter PTT. 

Här kan du växla utländsk valuta till turkiska lira 

samt köpa frimärken och telefonkort. 

För att ringa till Sverige ska du slå 0046 och 

därefter det önskade telefonnumret.



VÅRA UTFLYKTER

Nazar semesterhits 
Våra allra populäraste utflykter med massor av sol och  
bad och några av sydkustens mest berömda attraktioner.

Nazar Familj & Äventyr
Här bjuds det på upplevelser och skoj för hela familjen.  
Följ till exempel med på vår berömda piratkryssning! 

Nazar Kultur & Nöje
Kom nära inpå det äkta Turkiet. Här får du minnen för livet.

Nazar Sport & Action
Vill du ha fart och fläng på semestern? Släpp loss på  
naturens egen lekplats!

Nazar Shopping & VIP
Massor av shopping och möjlighet för VIP-utflykter.

Nazar Extra
Upplev våra internationella utflykter eller utforska  
Turkiet på egen hand med hyrbil.

Följ med på utflykt och upplev Turkiets mångfald! Vare 
sig du gillar sol och avslappning, fartfyllda semesterdagar, 
vackra naturupplevelser, spännande kultur och historia eller 
massor med skoj för hela familjen, så har vi en utflykt som 
passar dig. Kom till en av oss guider om du vill veta mer 
eller boka din utflykt. För att ge en överblick har vi delat in 
våra många utflykter i olika kategorier.



Green Canyon
Green Canyon bjuder på en avkopplande och stressfri 
semesterdag vid sjöns vackra omgivningar. Oymapinar-
dammen, som brant stiger upp till 185 m i höjd är ytterst 
imponerande och glittrar vackert i grönt, omgivet av berg.  

Vi spenderar dagen på båten i den avslappnande naturen. 
Mellan simpauserna avnjuter vi en lunch på en restaurang  
i bergssluttningen med utsikt över sjön.

Vuxna: 65 €
Barn 7-14 år: 32 €
Barn 0-6 år: Gratis
Utflyktsdag: Tisdag från Antalya, Belek, Side,  
Incekum och Alanya-området

NAZAR SEMESTERHITS

Sea Dream båttur  
(endast för vuxna)

Njut av en vidunderlig eftermiddagsbåttur på det turkosa 
Medelhavet! Vi lämnar stad och fastland och njuter av sol, bad, 
All Inclusive-dryck och servering av färsk frukt. Alla gäster får en 
badhandduk på båten, och det finns gott om plats på båten för 
att njuta av den avslappnade atmosfären. Vi är tillbaka i hamn 
tidigt på kvällen. 

Denna utflykt är endast för vuxna.

Vuxna: 29 €
Utflyktsdag: Torsdag från Incekum och Alanya-området

Istanbul by air
Istanbul är den enda staden i världen som ligger i två 
världsdelar – Asien och Europa. Istanbul är en fantastisk 
metropol som kombinerar det moderna väst med det 
fascinerande öst. Under utflykten besöker vi de mest berömda 
sevärdheterna som det hänförande Topkapi-palatset och den 
Blå Moskén. 

På eftermiddagen har du möjlighet att följa med på båttur på 
Bosporensundet och besöka den egyptiska bazaaren. 

Resan till Istanbul går med flyg från Antalya.

Vuxna och barn: 169 € per person 
Utflyktsdag: Lördag från Antalya, Belek, Side, Incekum 
och Alanya-området



Dim Cay
Dim Cay-flodområdet är Alanya när det är som vackrast. Från 
Taurusbergen strömmar det kalla sötvattnet och det är fanta-
stiskt att tillbringa en dag på floden med bad och avkoppling. 
Flodvattnet är svalkande, så området är populärt även bland 
lokalbefolkningen. I den stora Dim Cay-droppstensgrottan 
förtrollas vi av de vackra droppstensformationerna, och på den 
lokala fruktplantagen introduceras vi för frukterna som odlas i 
närheten.

Vuxna: 35 €
Barn 7-14 år: 17 €
Barn 0-6 år: Gratis
Utflyktsdag: Lördag från Incekum och Alanya-området

Alanyas Pärlor
Den charmerande staden Alanya, omgiven av de storslagna 
Taurusbergen och det glittrande turkosa havet, breder ut sig 
framför oss från Alanya-borgens utsikt från 250 meters höjd. 
Damlatas-grottan är känd för sin skönhet och sin mytomspunna 
helande luft, och definitivt värt ett besök. Utflykten avslutas med 
en middag vid solnedgången ombord på en båt eller vid Alanyas 
livfulla hamnområde.

Vuxna: 35 €
Barn 7-14 år: 17 €
Barn 0-6 år: Gratis
Utflyktsdag: Onsdag från Incekum och Alanya-området

Antalyas Pärlor
Antalya är verkligen värt ett besök! Staden har över en miljon 
innevånare och ligger 39 meter över havet. Här finns åtskilliga 
vattenfall, och vi besöker det vackraste av dem alla, Düden-
vattenfallet. Antalyas största sevärdhet är utan tvekan Kaleici, 
den gamla stan, med sina vackra gator, goda shopping- 
möjligheter och restauranger, såväl som områdets mest  
populära sevärdhet, den vackra Hadrianus Port.

Vuxna: 20 €
Barn 7-14 år: 10 €
Barn 0-6 år: Gratis
Utflyktsdag: Onsdag från Antalya och Belek

Manavgat båt- och shoppingtur
Shopping och solbad, vilken underbar semesterdag! Manavgats 
bazar är Antalyaregionens mest populära bazar, där det säljs allt 
mellan himmel och jord. Vi besöker även ett textiloutletcenter och 
när shoppingpåsarna är fulla sätter vi kursen mot den smaragdgröna 
Manavgatfloden. Vi kastar ankare vid sandstranden där man kan ta 
ett dopp i det kalla flodvattnet, eller så kan man gå över till andra 
sidan av stranden och njuta av Medelhavets klarblåa vatten. 

Vuxna: 39 €
Barn 7-14 år: 20 €
Barn 0-6 år: Gratis
Utflyktsdag: Måndag från Antalya, Belek, Side, Incekum och 
Alanya-området



NAZAR FAMILJ & ÄVENTYR 



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!

Vuxna: 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.

Vuxna: 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.

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!

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

Vattenpark
Håll hårt i badringen, för det går undan när du susar ner för 
de roliga vattenrutschbanorna. Oavsett om du gillar snirkliga 
vattenrutschbanor på höga höjder eller om du är lite mer försiktig 
av dig, så bjuds det här på massor av skoj. I vattenpark finns det 
rutschbanor och pooler till olika åldersgrupper. Vi erbjuder också 
”endast inträde”-biljetter varje dag till olika vattenparker till 
fördelaktiga priser. Bilden är från Troy vattenland.
Troy vattenland: 42/28* €, Barn 3-11 år: 29/19* €, Barn 0-2 år: Gratis 
Utflyktsdag: Måndag och fredag från Antalya och Belek.  
Varje dag endast inträde. (* endast inträde)
Waterplanet: 36 €, Barn 3-11 år: 22 €, Barn 0-2 år: Gratis 
Utflyktsdag: Måndag och lördag från Side, tisdag och lördag från 
Incekum och Alanya-området.
Damlatas Aquapark: 16 €, Barn 3-11 år: 9 €, Barn 0-2 år: Gratis 
Utflyktsdag: Varje dag endast inträde 

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.

Vuxna: 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.

Lazy Day Cruise
Sol, hav, bad och total avslappning. Njut av solens varma strålar, 
ett dopp från båten och en svalkande dryck på båtens däck med 
en fantastisk utsikt över bergen och havet. All Inclusive-service 
med lokala drycker gör turen extra behaglig, och efter lunchen 
som serveras på båten är det dags igen att fortsätta solbadandet, 
eller för en tupplur medan båten vaggar på det glittrande havet.

Vuxna: 42 € från Antalya och Belek, 39 €  från Side, Incekum och 
Alanya-området
Barn 7-14 år: 20 € 
Barn 0-6 år: Gratis
Utflyktsdag: Måndag och fredag från Antalya och Belek, onsdag 
från Side och onsdag och söndag från Incekum och Alanya-
området



NAZAR KULTUR & NÖJE



Alanya Delight
Alanya Delight är den bästa utflykten till Alanyas mest sevärda 
attraktioner. Ett besök vid borgen bjuder på en bedårande 
utsikt över Taurusbergen och Kleopatrastranden. Dim-grottan 
väntar med sina fantastiska droppstensformationer, och den 
är Turkiets näststörsta som är öppen för offentligheten. Dim 
Cay-flodområdet är Alanya, när det är som vackrast, och det är 
ultimat att tillbringa tiden här om man vill slappna av och bada. 
Det ges också fri tid att shoppa i Alanya centrum.

Vuxna: 46 €
Barn 7-14 år: 23 €
Barn 0-6 år: Gratis
Utflyktsdag: Onsdag från Side och Incekum

Mitt Turkiet
Långt bort från storstadens brus får vi i ”Mitt Turkiet”-
utflykten en inblick i vardagslivet i en liten bergsby.  
Vi besöker en naturskön landsby och dess gamla moské såväl 
som ett autentiskt historiskt hem där vi avnjuter dagens lunch. 
Vi besöker också den lokala skolan, dit 1 euro av utflyktens pris 
doneras, för skolans underhåll och materialköp.

Vuxna: 35 €
Barn 7-14 år: 17 €
Barn 0-6 år: Gratis
Utflyktsdag: Torsdag från Side, Incekum och Alanya-området

Hamam – Turkiskt bad
Varje turkisk stad har minst ett hamam, och enligt traditionen 
besöks hamamet regelbundet, ofta tillsammans med vänner.  
Så utöver att man blir ren och avslappnad, är detta också en social 
begivenhet. Badet börjar med att man sitter i en varm lokal av 
marmor för att mjuka upp huden. Sedan blir man skrubbad med 
en tvätthandske så att döda hudceller och smuts rensas bort, 
innan man tvålas in i ett mjukt tvålskum som gör huden silkeslen. 
Badet avslutas med en oljemassage. 

Vuxna: 29 €, på Pegasos-hotellen kan du köpa hamam-paketet för 42 €
Barn 7-14 år: 15 €, på Pegasos-hotellen: 21 €, Barn 0-6 år: Gratis
Utflyktsdag: Dagligen från Antalya, Belek, Side, Incekum och 
Alanya-området. Dagligen på Pegasos-hotellen för hotellets gäster. 

Sea to Sky Phaselis
Vid Phaselis ruiner får vi se den antika hamnen, gatan och den 
vackra amfiteatern. Vi tar oss upp för Tahtali-berget på cirka 
2 300 meters höjd, med en av Europas längsta linbanor. Den 
betagande utsikten öppnar sig framför oss direkt över det vackra 
Medelhavet och berglandskapet. Lunchen serveras i natursköna 
omgivningar med ljudet av porlande vatten från små vattenfall 
längs floden.

Vuxna: 64 €
Barn 7-14 år: 32 €
Barn 0-6 år: Gratis
Utflyktsdag: Onsdag från Antalya och Belek



Full Fun 
Jeepsafari och forsränning på en och samma dag? Ja, nu är det 
möjligt att kombinera dessa två favoriter! Vi börjar dagen med 
jeepsafari och sätter sedan kurs mot bergen och den vackra 
naturen. Efter lunch byter vi ut jeeparna mot forsränningsbåt och 
fortsätter utflykten på den brusande Köprülü Canyon-floden.  
Det enda du behöver ta med dig på denna utflykt är ett även-
tyrligt humör, badkläder och ombyteskläder, sen är du redo för 
denna aktiva semesterdag.

Pris: 65 €
Minimiålder: 12
Utflyktsdag: Fredag från Belek och Side

Aladdin Canyoning 
Aladdin Canyoning är en nyhet för 2014, proppfull med aktivi-
teter och rörelse. Det bjuds på massor av klättring, simning och 
hopp – både från höga och mindre höga höjder ner i forsande 
kallt färskvatten, i härligt solsken. Utflykten äger rum i vacker 
bergsmiljö, där vi åker igenom höga höjder och smala raviner, så 
detta är den perfekta adrenalinkicken för den aktiva resenären. 
God fysisk form rekommenderas för denna utflykt.

Vuxna: 59 €
Barn 7-13 år: 30 €
Utflyktsdag: Tisdag och lördag från Belek, Side, Incekum  
och Alanya-området

Off Road Jeepsafari 
Off Road Jeepsafari är en av de absolut bästa upplevelser Turkiet 
har att erbjuda. Vi kör långt bort från den pulserande staden, upp 
till lugnet i Taurusbergen. På vägen hit stannar vi för att utforska 
den vackra oförstörda naturen, de majestätiska bergen och den 
frodiga gröna skogen. På denna utflykt besöker vi platser som 
hade varit svåra, om inte omöjliga, att hitta på egen hand. Följ med 
och njut av en dag fullproppad med avslappning och upplevelser.

Vuxna: 44 €
Barn 7-14 år: 22 €
Utflyktsdag: Måndag, onsdag och fredag från Antalya och Belek. 
Tisdag, lördag och söndag från Side, Incekum och Alanya- 
området

River Rafting 
Vill du ha mer ut av din semester än solbad och poolbadande? Vill 
du hellre njuta av solen i mer actionfyllda omgivningar? Krydda 
en av dina semesterdagar med adrenalin, plask samt fart och fläkt 
i en forsränningsbåt på den brusande floden! Forsränning är en 
rolig utomhussport som görs i Koprulu Canyon, och det ägnar sig 
väl även åt nybörjare. Vi kommer även att ha badpauser under 
vägen och här kan du ta ett dopp och bara flyta iväg på vattnet!

Pris: 49 €
Minimiålder: 12
Utflyktsdag: Tisdag och lördag från Antalya, Belek, Side,  
Incekum och Alanya-området

NAZAR SPORT & ACTION 



Dykning 
Turkiet är perfekt för både erfarna och förstagångsdykare, tack 
vare värmen och det klara vattnet. Världen under havets yta 
bjuder på många olika fiskar, fiskstim och till och med sköldpad-
dor. Det finns också massor att uppleva för erfarna dykare, som till 
exempel hålor, grottor och vrak. På dykningsutflykten får du en 
grundläggande förklaring om scubadykning och du får göra två 
dykningar under ledningen av professionella dykare.

Pris: 65 € per person (utan dykning 22 €)
Minimiålder: 14 år
Utflyktsdag: Dagligen från Antalya, Belek, Side, Incekum  
och Alanya-området

Golf 
Turkiet är en väldigt populär golfdestination tack vare golfba-
nor av hög kvalitet, hotell i världsklass och god service. Belek 
har många golfbanor, den ena mer fantastisk än den andra och 
många av banorna är designade av välkända namn som Feherty, 
Montgomerie, Dye, Thompson och Faldo. 

Våra guider hjälper gärna till med att reservera tider och att ar-
rangera transport till och från ditt hotell.

Utflyktsdag: Efter överenskommelse 

Deluxe Safari 
Deluxe Safari kan bäst beskrivas som en modern version av 
jeepsafari, med Amarok-jeepar med luftkonditionering. Vi 
utforskar det granbeklädda bergslandskapet och den fantastiska 
Anatolia-bergsklyftan. Under utflykten korsar vi en flod i 
forsränningsbåtar, så kom ihåg badkläderna. 1 euro av utflyktens 
pris doneras till plantering av nya träd efter en stor skogsbrand i 
området 2008. 

Vuxna: 79 €
Barn 7-14 år: 57 €
Utflyktsdag: Onsdag från Antalya, Belek, Side, Incekum  
och Alanya-området

Quad Safari
Vill du gärna ha fart och fläkt på din semester? Då är Quad Safari 
något för dig! Quad Safari är mer än bara dammoln och hjulspår, 
det är nämligen en riktigt rolig semesterupplevelse i natursköna 
omgivningar vid Turkiets sydkust. Denna utflykt ägnar sig väl åt 
större grupper som gärna vill roa sig på naturens egen lekplats.

Pris: 49 € per person
Minimiålder: 16 år
Utflyktsdag: Dagligen från Antalya, Belek, Side, Incekum  
och Alanya-området



NAZAR SHOPPING & VIP



Antalya VIP Deluxe
Vi organiserar även privata utflykter med engelsktalande guide, 
minibuss och chaufför. På Deluxe VIP besöker vi Aspendos 
amfiteater, en av världens bäst bevarade amfiteatrar, känd för sin 
perfekta akustik. Düden-vattenfallet hänför oss med sin skönhet, 
små stigar och en önskegrotta bakom vattenfallet. Denna vidun-
derliga dag avslutas med kaffe och kaka i Antalyas Gamla Stan, 
med vacker utsikt över hamnen.

Vid 4 deltagare: 96 € per pers., Vid 2 deltagare: 159 € per pers.
Utflyktsdag: Efter överenskommelse från alla destinationer  

Sunset Shopping i Alanya
Under de stämningsfulla kvällstimmarna beger vi oss ut på seme-
sterns bästa shoppingrunda i Alanya. Vi besöker en smyckebutik 
och en läderbutik såväl som stadens välkända fisk- och frukt mar-
knad där vi får känna doften av allvärldens kryddor. Tid ges också 
till mer shopping eller kanske bara för att utforska staden och det 
charmiga hamn- och bazarområdet. Vid köp av en annan utflykt 
från vårt program erbjuder vi denna shoppingutflykt gratis.

Vuxna: 12 €, Barn 0-14 år: Gratis
Utflyktsdag: Fredag och söndag från Incekum och Alanya-området

Sunset Shopping i Side
När temperaturen fallit och solen är på väg ner står programmet 
på shopping i Sides bästa butiker! Vi besöker ett stort smyckecen-
ter, ett lädercenter och en kryddbutik, och strosar genom mysiga 
gator och njuter av kvällsstämningen i den livfulla lilla staden och 
dess vackra hamnområde. Tid ges för till exempel shopping på 
egen hand eller kanske för att ta semesterns finaste bilder vid 
foten av Apollon-templet. Vid köp av en annan utflykt från vårt 
program erbjuder vi denna shoppingutflykt gratis.

Vuxna: 12 €, Barn 0-14 år: Gratis
Utflyktsdag: Fredag och söndag från Side

Antalya City Shopper
Antalya bjuder på fantastiska shoppingmöjligheter och här besöker 
vi de bästa shoppingställena. Den stora läderaffären säljer moderna 
lädervaror och i smyckebutiken finns ett stort utbud av smycken för 
alla. På ett av Antalyas största och trendigaste shoppingcenter ges 
tid att titta i de många butikerna, eller kanske bara för att njuta av 
en kopp kaffe på ett av caféerna. Vid köp av en annan utflykt från 
vårt program erbjuder vi denna shoppingutflykt gratis.

Vuxna: 12 €, Barn 0-14 år: Gratis
Utflyktsdag: Fredag från Antalya och Belek

Manavgat Marknad & Shopping
I Manavgat sjuder det av äkta marknadsatmosfär, fullt av liv och 
färger med en skön doft av färsk frukt och grönsaker. Marknaden 
är öppen från soluppgång till solnedgång, och här fyndar både 
lokalbefolkningen och turister. Priset på textilier och andra varor ska 
det oftast förhandlas lite på, på äkta marknadsmanér. Men möjlig-
heten ges också att shoppa med fasta priser på textiloutletcentret, 
där det finns textilier till hemmet och till hela familjen.

Vuxna: 19 €, Barn 7-14 år: 9 €, Barn 0-6 år: Gratis
Utflyktsdag: Torsdag från Side, Incekum och Alanya-området



NAZAR EXTRA



Fire of Anatolia/Troy
Den världsberömda dansgruppen med över 100 medlemmar 
underhåller hela sommaren med spektakulära danser på Gloria 
Apendos Arena. Gruppen har dessutom världsrekord med sina 
241 danssteg per minut, och showen har visats i över 85 länder 
jorden runt. Fantastisk show!

Vuxna: 52-55 €, Barn 7-11 år: 15 €, Barn 0-6 år: Gratis
Utflyktsdag: Tisdag och fredag från Antalya, Belek, Side,  
Incekum och Alanya-området

Pamukkale
Pamukkale är en av Turkiets populäraste sevärdheter! Varmt kalk-
haltigt vatten flyter ner från en 100 meter hög klippvägg och har 
format så kallade terrasser, droppstensformationer och bassänger 
av kalk. Vattnet sägs vara helande på bl.a. hud- och hjärtsjukdomar. 
Det sägs också att vattnet har en föryngrande effekt. På utflykten 
besöker vi också en välbevarad ruinby.

Vuxna: 72 €, Barn 7-14 år: 36 €, Barn 0-6 år: Gratis
Utflyktsdag: Fredag från Antalya, Belek, Side, Incekum och 
Alanya-området

Hyr en bil Överallt i Turkiet finner du vacker natur och spännande sevärdheter. Kontakta din guide för mer information angående dina 
möjligheter att hyra en bil och få tips om de bästa utflykterna på egen hand i lokalområdet. 

Sea to Sky
Med en av Europas längsta linbanor tas man ända upp på toppen 
på det spektakulära Tahtali-berget på cirka 2 300 meters höjd. 
Landskapet är vackert och betagande och utsikten över det 
glittrande blå Medelhavet likaså.

Vuxna: 49 €, Barn 7-14 år: 25 €, Barn 0-6 år: Gratis
Utflyktsdag: Onsdag från Antalya

Kappadokien
Kappadokien med sina naturliga klippformationer och underjor-
diska städer är verkligen värt att uppleva. Utslocknade vulkaner, 
tiden och naturens kraft har efterlämnat ett sagolandskap. 
I klipporna finns uthuggna kyrkor, hus och till och med byar.  
Under sommaren arrangeras denna utflykt även som en endags-
tur med flyg. Kontakta din guide för priser och information.

För två dagar inklusive hotell: 
Vuxna: 135 €, Barn 7-14 år: 68 €, Barn 0-6 år: Gratis
Utflyktsdag: Måndag från Antalya, Belek, Side,  
Incekum och Alanya-området

För en dag inklusive flyg: 
Pris: 189 €
Utflyktsdag: Tisdag från Antalya, Belek, Side,  
Incekum och Alanya-området

Gratis transferservice Är du på jakt efter stans bästa souvenirer eller restauranger? Flera av våra samarbetspartners erbjuder gratis 
upphämtningsservice från de flesta hotell. Fråga din guide för mer information och för att boka din transport.


