VÅRE MEST POPULÆRE
UTFLUKTER
ALANYA BREEZE
Vi tar linbanen opp til toppen av fjellet hvor Alanyas borg ligger. Her nytes området og solnedgangen
på egenhånd. Når temperaturen synker, fortsetter vi mot Gourmet-markedet hvor vi også skal spise
middag på restaurant. Her blir det samtidig presentert hvordan man lager noen tyrkiske spesialiteter.
Etter middagen tar vi en kortere tur off road med jeeps til et glass rødvin og kveldsutsikt over vakre
Alanya.

ISTANBUL BY FLIGHT
Istanbul er den eneste byen i verden som ligger i to verdensdeler, Asia og Europa. Istanbul er en
fantastisk metropol som kombinerer det moderne Vesten med det fascinerende Østen. I løpet av
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 Bosporosstredet og besøke den
egyptiske basaren. Reisen til Istanbul går med fly fra Antalya.

MONSTER SAFARI
Adrenalin-nivået stiger når vi begir oss ut på Monster Jeep og Jet Boat Safari. Off road med monster
jeeps gjennom fjellområder, småsjøer og natur som ellers ikke er lett tilgjengelig med vanlig kjøretøy.
Fra monster jeeps går action-turen videre med Jet-båter, som tar oss gjennom deilig kaldt vann til
Köprülü Canyon. Når energien skal fylles på tar vi en velfortjent lunsj. Dagens avsluttes på brusende
bølger i rafting båter.

HAMAM – TYRKISK BAD
Hver eneste by i Tyrkia har minst ett hamam, og i tradisjonens tro blir hamamet regelmessig besøkt,
ofte sammen med venner. Så foruten at man blir ren og avslappet er dette også en sosial begivenhet.
Badet starter med at man sitter i et varmt lokale av marmor for å myke opp huden. Etterpå blir man
skrubbet med en grov hanske som fjerner døde hudceller og smuss før man såpes inn med et mykt
såpeskum som gjør huden silkemyk. Badet avsluttes med en avslappende oljemassasje.

MANAVGAT BÅT OG SHOPPING
basar, hvor det selges alt mellom himmel og jord. Vi besøker også et tekstil-outletsenter. Feriens
beste selfie tar du ved den antagelig mest fotograferte fossen i Tyrkia, Manavgat-fossen. Kursen
settes mot den smaragdgrønne Manavgat elven. Vi kaster anker ved sandstranden der man kan
ta en dukkert i den kjølige elven, eller man kan gå over til den andre siden av stranden og nyte
Middelhavets klare, blå vann.

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-dryppsteinsgrotten trollbindes vi av de vakre dryppsteinsformasjonene, og på den lokale fruktplantasjen blir vi introdusert for fruktene som dyrkes i nærheten.
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SLIK BESTILLER DU DINE
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GENERELT OM UTFLUKTER

GJENNOMFØRING OG
AVLYSNING AV UTFLUKTER

• Nazars utflukter bestilles hos Nazars guider og betales ved
bestillingen. Dette kan gjøres til guidene når de besøket ditt
hotell (kontant eller kort), eller via Nazars servicesenter
(kun kort).

• Utfluktsprogram, innhold, varighet og priser kan endres i
løpet av sesongen. Nazar forbeholder seg retten til endringer
i utfluktsprogrammenes innhold og priser.
I tillegg kan utflukter bli avlyst eller kun gjennomført på
bestemte tider/årstider.

• Utflukter gjennomføres ved minimum 10 voksne deltakere.
Dersom det skulle være for få deltakere, kan utflukten
bli avlyst fra Nazars side dagen før selve utflukten.
Kveldsutflukter kan bli avlyst på utflukts dagen, ca. kl. 12.00.

• Betaling kan gjøres med VISA/MasterCard, kontanter som
Euro, lira og SEK/NOK/DKK. Etter betalingen til guiden
mottar du billetten din/billett nummerer ditt, 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.

• Husk å ta med følgende: utflukts billett, 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.
• Utflukter med Nazar guide er markert separat, og guidet
avhengig av sesongen og antall deltakere. Mer informasjon
fra deres Nazar-guide eller via Nazar Servicesenter.
Andre utflukter er internasjonale og utføres med
engelsktalende guide, eller uten guide.
• På mange utflukter er barn opptil 7 år gratis. Fra 3-11 år
er det fordelaktige priser hvis ikke annet er oppgitt.
• Noen utflukter egner seg ikke for gravide.

• Ønsker du å avbestille en utflukt, må dette gjøres senest 24
timer før hentetidspunktet for å få refundert utfluktens
fulle pris. Dog gjelder ikke dette 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 utflukts billetten returneres til Nazar-guiden din.
Eventuell tilbakebetaling av utflukts prisen kan kun skje ved
returnering av utflukts billett.
• 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. Tenk på at tilbakebetalingen kan ta lengre tid om
betalingen ble gjort med Debetkort.

For full beskrivelse på alle utflukter, regler og betingelser for kjøp, kansellering og guiding, vennligst se vår hotellperm som finnes på ditt hotell, eller spør din Nazar guide eller Service Center.

