
Holiday hits

Vil du gjøre din hjemreise fra flyplassen lettere? I 
Prime class pakken inngår bl.a. flyplasspersonale 
som byr velkommen ved ankomst til flyplassen, 
assisterer ved check in og ved sikkerhetskontrollen, 
samt tilgang til VIP-loungen, med tilgang til trådløst 
internett, snaks og drikkevarer. Loungen har også 
en liten lekeplass til de minste gjestene.

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. 

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 har du også 
mulighet for å oppleve den velbevarte ruinbyen 
Hierapolis.  Under dagen besøker vi også Kaklik 
grotten som er kjent som det underjordiske 
Pamukkale

PAMUKKALE 

PRIME CLASS AIRPORT

LEI EN BIL

Nyt en vidunderlig båttur på det glitrende blå 
egeiske hav! Vi forlater byen og fastlandet til fordel 
for en båttur utenfor Kusadasis lekre kyst. Her kan 
du se frem til en avkoblende feriedag, i den friske 
havbrisen, mye sol, bad og avslapping. Det serveres 
lunsj på båten og når vi kaster anker er det 
mulighet for å ta en forfriskende dukkert.
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NAZAR HOLIDAY HITS

Nazarguidet ettermiddagsutflukt til Efesos, Jomfru Marias hus og et 
keramikkverksted. 

Ferjebillett* til den greske øya Samos. Transport til/fra hotellet ordnes av arrangøren. 
Husk passet. Pris 69/39€ inkl. Rundtur på øya med engelsktalende guide.

Tyrkisk bad med peeling og skumbad. Oljemassasje mot ekstra kostnad. Transport ordnes av 
arrangøren.

Internasjonal utflukt. Dykkeutstyr inkludert. Et dykk. For mer informasjon, spør din guide.

Internasjonal utflukt i jeeper (Jeepene kjøres kun av personalet.) Lunsj er inkludert. Drikke mot 
ekstra kostnad. Svømme muligheter.

Internasjonal utflukt i jeeper (Jeepene kjøres kun av personalet), samt båttur*. 
Lunsj er inkludert. Drikke mot ekstra kostnad. 

HVER DAG 49QUAD SAFARI Internasjonal halvdagsutflukt. Transport ordnes av arrangøren. Svømme muligheter.

Båttur* med Nazars guider. Lunsj på båten, leskedrikk All Inclusive og en is per barn.

Inkl. Entrébillet og transport. Merk: På noen vannsklier finnes lengde- og aldersbegrensninger. 
Skap finnes å leie.

MA, ON 29 14CRUISE THE BLUES - BÅTTUR Internasjonal båttur* med lunsj og brus under lunsjen. 

Internasjonal halvdags utflukt med besøk hos en smykkebutik, en lokal godteributikk med turkisk delight 
samt en tur på det lokale markedet, i Selcuk eller Kusadasi, alt ettersom hvilken dag utflukten kjører.

Internasjonal utflukt til Izmir, med fergetur* fra Kasiyaka til Konak-plassen med klokketårnet og 
basarområde.

En mindre introduksjon av Kusadasi i buss, besøk hos en skinnbutikk og tid på egen hånd i 
sentrum. Internasjonal kveldstur.

ETTER AVTALE GratisGRATIS SHOPPINGTRANSPORT Gratis transportservice til et utvalg av butikker. Mer informasjon om butikker og bestilling får du 
hos din guide.

Internasjonal båttur* bare for voksne (min. 16 år) med lunsj og leskedrikk All Inclusive. 

Internasjonal utflukt til Pamukkale, Hierapolis og en kaklik grotte. Gözleme pannekake om 
morgenen og lunsj er inkludert. Drikke mot ekstra kostnad.

Entré til flyplassens VIP lounge, hvor det serveres snacks og drikkevarer. Hjelp med check-in og 
ved sikkerhetskontrollen.

Informasjon, priser og tips fås av din guide.
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UTFLUKTS HOVEDINNHOLD OG BESØKSSTEDER        
Alle utflukter  inkluderer transport med mindre annet er oppgitt.



Kusadasi  2016

Slik bestiller du dine utflukter

•  Nazars utflukter bestilles hos Nazars guider og forhåndsbetales ved 
bestillingen. Dette gjøres når guidene besøker ditt hotell eller via Nazars 
Servicesenter (kredittkort).
•  Betaling kan skje med VISA/MasterCard, euro, lira og SEK, NOK og 
DKK. Etter betalingen til guiden mottar du billetten din/billetnummer, 
som du må huske å ta med til guiden på selve utflukten.
•  Bestill utfluktene dine i god tid. Vi anbefaler å bestille 2 dager før 
selve utflukten.

Generelt om utflukter

•  Utfluktsprogram, innhold, varighet og priser kan endres i løpet av 
sesongen. Nazar forbeholder seg retten til endringer i utfluktspro-
grammenes innhold og priser. I tillegg kan utflukter bli avlyst eller kun 
gjennomført på bestemte tider/årstider.
•  Husk å ta med følgende: utfluktsbillett, solhatt, badetøy, håndkle, 
solkrem, kamera og lommepenger. Hvis utflukten inneholder rafting, er 
ekstra tøy og sko som sitter fast på foten og tåler vann, et krav.
•  Nazarguidede utflukter er markert separat. Andre utflukter er 
internasjonale og utføres med engelsktalende guide eller uten guide.
•  På de fleste utfluktene er barn opptil 3 år gratis. Fra 3-11 år er det 
fordelaktige priser hvis ikke annet er oppgitt.
•  Noen utflukter egner seg ikke for gravide.

Gjennomføring og avlysning av utflukter

•  Utflukter gjennomføres ved minimum 10 voksne deltagere. Dersom 
det skulle være for få deltagere, kan utflukten bli avlyst fra Nazars side 
dagen før selve utflukten. Kveldsutflukter kan bli avlyst på utfluktsda-
gen, ca. kl. 12.00.
•  Hvis du ønsker å avbestille en utflukt, må dette skje senest 24 timer 
før hentetidspunktet for å få refundert utfluktens fulle pris. Dog gjelder 
dette ikke utflukter med fly. Ved avbestilling senere enn 24 timer før 
utflukten kreves legeerklæring. Nazars guider må informeres om 
avbestilling snarest mulig og senest ved hentetidspunktet.
•  Dersom en utflukt blir avlyst, enten fra Nazars eller gjestens side, skal 
utfluktsbilletten returneres til Nazar-guiden din. Eventuell tilbakebetal-
ing av utfluktsprisen kan kun skje ved returnering av utfluktsbillett.
•  Hvis utflukten er betalt med kredittkort, vil refunderingen skje til 
kortinnehavers bankkonto i løpet av ca. 14 bankdager, avhengig av 
bank. Vennligst informer guiden om det benyttede kredittkortets 
utløpsdato og kortinnehavers navn.

Med henvisning til prislisten

*  Båtturer og delvise båtturer gjennomføres ved min. 20‒40 voksne. I 
tilfeller av dårlig/ustabilt vær eller for få påmeldinger kan 
båtturer/delvise båtturer avlyses eller forkortes.

Utfluktsprogram



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. Du har mulighet for å 
bli med på en guidet tur rundt på øya eller for å leie 
en bil.

SAMOS – GRESK ØY

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 Celsus-
biblioteket, det store teateret og marmorgaten 
tiltrekker besøkende 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 er et av 
høydepunktene som gjør turen uforglemmelig. 

EFESOS & JOMFRU MARIAS HUS

NAZAR
GUIDE

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!

HAMAM – TYRKISK BAD

Sport & Action

Tyrkia er perfekt for både erfarne og førstegangs-
dykkere, takket være varmen og det klare vannet. 
Verden under havets overflate byr på mange ulike 
fisk- og fiskestimer og det finnes massevis å 
oppleve, også for erfarne dykkere. På dykkingsut-
flukten 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!

DYKKING

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!

SUN & FUN
Jeepsafari og båttur på en og samme dag? Ja, nå er 
det muligt å kombinere disse to favoritter! Vi starter 
dagen med jeepsafari og her setter vi kursen mot 
fjellene og den vakre naturen. Når det er tid for 
lunsj, bytter vi våres jeeps ut med en båt og 
fortsetter turen ut på det egeiske hav, hvor det vil 
være mulighet for å bade. Det eneste du behøver å 
ta med på denne utflukten er din eventyrlyst, og 
badetøy til den fine båttur, og så er du klar til denne 
aktive feriedagen. 

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 opplevelser. Det er også mulighet 
for en dukkert under dagen, så husk badetøy.

JEEPSAFARI 

Kultur & Fornoyelser



Bli med på en fantastisk dag på Egeerhavet med sol 
og bad, langs den vakre kysten langs Kusadasi. Det 
blir en herlig dag for hele familien, med lunsj 
ombord på båten. Under dagen blir det arrangert 
morsomme aktiviteter for hele familien og Nazars 
guider fikser også kule piratleker. Alle er velkom-
men ombord på det populære familiecruiset. 

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 
entré billetter hver dag til ulike badeland til 
fordelaktige priser. 

Nyt en vidunderlig båttur på det glitrende blå 
egeiske hav! Vi forlater byen og fastlandet til fordel 
for en båttur utenfor Kusadasis lekre kyst. Her kan 
du se frem til en avkoblende feriedag, i den friske 
havbrisen med mye sol og bad. Det serveres lunsj 
på båten og når vi kaster anker er det mulighet for 
å ta en forfriskende dukkert.

FAMILIECRUISE

BADELAND

CRUISE THE BLUES – BÅTTUR 

NAZAR
GUIDE

Shopping

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

IZMIR – VESTKYSTENS HOVEDSTAD

Når temperaturen faller og solen er på vei ned, så 
er det tid for å shoppe og nyte hyggelige Kusadasi. 
Vi besøker en skinnbutikk, ser havnen og slentrer 
igennom de hyggelige gatene, hvor vi nyter 
kveldsstemningen i den lille livlige byen. Tid på 
egen hånd kan brukes på shopping eller en kopp 
kaffe på en av de mange sjarmerende caféer og 
restauranter som gjemmer seg i de små gatene. Det 
er bare å nyte Kusadasi by night og kanskje ta en 
ferie selfie denne deilige kvelden.

KUSADASI BY NIGHT

Kusadasi er fylt med gode shopping muligheter, så 
er du klar til å fylle shoppingposene? På turen 
besøker vi, alt ettersom hvilken dag det er, et 
marked i Selcuk eller Kusadasi, en Tyrkisk Delight 
butikk og en gullsmed. På markedet kan du finne alt 
mellom himmel og jord, og du får samtidig 
muligheten til å teste hvor god du er til at prute om 
prisen.

SHOPAHOLIC

Er du på utkikk etter byens beste suvenirer? 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.

GRATIS TRANSPORTSERVICE

Familie & Eventyr


