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UTFLUKTER
Antalya,
Lara & 
Kundu

Belek
Side,

Pegasos
World

Alanya/Avsallar,
Pegasos Resort,
Pegasos Royal

Alanya Breeze

Manavgat Båt- & Shoppingtur

Dim Cay-elven

Blue Cruise (All Inclusive)

Porsche Cayenne Safari

Piratcruise

The Land of legends

Akvarium & Snow World Entre biljett 

Cappadokia by Flight

Sea to Sky

Hamam - Turkiskt bad

SPA hamam på Pegasos-hotellene

Quad Safari

Golf

Alanya  fjellsafari

Adventure Safari  & Rafting

River Rafting 

Dykkning

Aladdin Canyoning

Alanya Shopping

Antalya Shopping

Private Yacht 

Sunset Private Yacht

NAZAR FERIEHITS

NAZAR FAMILIE & EVENTYR

NAZAR KULTUR & FORNØYELSE 

NAZAR SPORT & ACTION

NAZAR SHOPPING 

NAZAR EXTRA

Alanya slott med linbane, middag inkludert (drikkevarer koster ekstra), jeeper til alanta terass, vinsmaking (1 glass inkludert) Kveldsutflukt.

Marked, foss, tekstiloutlet, båttur*. Lunsj på båt, drikkevarer mot betaling, mulighet for bading. Guidens språk avhenger av sesong.**

Alanya 36 € / Side 39 €. Dimcay elv, bademulighet. Fruktplantasje, Dim-grotte. Lunsj ved elven.
Drikkevarer er ekstra. Ca. 100 trinn til grotten. Heldagssutflukt**

49 25
7-11 år

39 20
7-11 år

36/39 20
7-11 år

Båttur*. Lunsj. Lokale drikkevarer All Inclusive. Pris 39 € fra Alanya & Side, 42 € fra Antalya & Belek.

Båttur* med Nazars pirater på Manavgatelven. Lunsj & ubegrenset med leskedrikk inkludert på båten. Mulighet for bading.**

Transport, inngang til Aqua Park, fornøyelsespark, 5D kino m.m. De fleste aktiviteter er inkludert i prisen.

Kun entrébillett til Aquarium. Snow World ikke inkludert 20 TL. 

Inkludert flybilletter og entré til for eksemepel utendørsmuseum. Mulighet å delta på middag mot ekstra betalning. Husk bra sko & pass.***

Taubane fra land til Tahtali fjelltopp. Inkludert transport. Uten guide. Halvdagsutflukt.

Sauna, peeling, skumvask og oljemassasje ca. 15–20 min. Med transport.

Safari med Porsche Cayenne, gjester bytter på å kjøre. Min. 7 års utstedt førerkort kreves. Lunsj inkludert. Ta med pass og førerkort.

39/42

99

20
3-11 år

44 24
3-11 år

99 79
4-15 år

29
19

3-11 år

189 189
2-11 år

52 26
3-11 år

29 15
3-11 år

Sauna, peeling, skumvask og oljemassasje ca. 20 min. Ingen transport.

Safari på firehjuling ca. 2 timer. Halvdagsutflukt. Mulighet for bading avhengig av sesong og reisemål.

Avhenger av sesong og bane. Det er mulig å få kjøpt transport. Få mer informasjon fra din guide.

39

49

20
7-11 år

Med jeep til Alanya halvøy, fjellområde, moské og landsby. Bademulighet. Jeep kjøres kun av personalet. Lunsj inkl. Drikkevarer ekstra.

Safari i jeep (min 7 år). Jeep kjøres kun av personalet. Rafting og lunsj inkl. Drikkevarer ekstra. Ekstra tøy og sko som sitter fast og tåler å bli våte.

35

55

20
7-14 år

Monster Safari Safari i Monster Jeep, lunsj inkludert (drikke kommer i tillegg), tur i Jetbåt, rafting. Sko som sitter godt på foten, et krav er at man blir våt. 99 69
7-11 år

Minimumsalder 7 år. Klatre, rapellere, hoppe i vannet, svømme i canyon. (God fysisk form anbefales). Våtdrakt inkl. Lunsj inkl. Drikkevarer ekstra.69 34
7-14 år

12

1250 / 1800

650 / 1800

6
3-11 år

28
7-14 år

20
7-11 år

Minimum- 
alder 7 år

Minimum - 
alder 17 år

Rafting med utstyr (min 7 år). Lunsj inkl. Drikkevarer ekstra. Ekstra tøy og sko som sitter fast på foten og tåler å bli våte, er et krav.

2 dykk. Dykkerutstyr og enkel lunsj inkludert. Drikkevarer mot betaling. Mulighet for at delta uten å dykke til 25 €.

39

54 Minimum - 
alder 14 år

Få mer info av guiden din

Besøk i smykkebutikk, optiker. Gåtur og fritid til shopping i sentrum.

Besøk i smykkesenter, gåtur og fritid i Antalyas gamleby. Besøk ved foss.

Lei en privat yacht for en dag, prisen er for 1-10 personer. Lunsj og all lokal drikke er inkludert i prisen. (Belek 1800 €)

Lei en privat yacht for en kveld, pris mellom 790-1050 er for 1-10 personer avhengig av destinasjon. Lunsj og all lokal drikke er inkludert i prisen.

9
0-10 år
Gratis

UTFLUKTS HOVEDINNHOLD OG BESØKSSTEDER   
Alle utflukter inkluderer transport med mindre annet er oppgitt

PRIS 
EURO
Voksen

PRIS 
EURO 
Barn 

ON*** ON*** ON*** ON***Istabul by Flight Blå moske, Topkapi (Harem ikke inkludert) Istanbul-Hippodromen og den stille fontene.
Fritid i den egyptiske bazaren Bospurus båttur hvor middag ikke er inkludert. Husk pass *** 149 149

2-11 år



SLIK BESTILLER DU DINE 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). 

• 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.

GENERELT OM UTFLUKTER
• 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.

• 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.

GJENNOMFØRING OG AVLYSNING AV UTFLUKTER
• 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.

• 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.

MED HENVISNING TIL PRISLISTEN
* Båtturer og delvise båtturer gjennomføres ved min. 20-40 voksne. I tilfeller av dårlig/ustabilt vær eller for få 
påmeldte kan båtturer/delvise båtturer avlyses eller forkortes. 

** Utflukter med Nazar guide er ulike under sesongen og språket avhengig av antall deltakere. 

Informasjon om guiding for følgende utflukter;

Manavgat & Shopping: Nazar-guide deltar på torsdager. Engelsktalende guide på mandag og torsdag hele sesongen. 

Piratcruise: Nazar-guide deltar fra Manavgat havn. 

Antalya shopping & Akvarium: Nazar-guide deltar fra Side avhengig av sesong Skandinavisk guide.  

*** Dersom deltaker avbestiller utflukt med fly senere enn 24 timer før hentetidspunkt, blir 39 € tilbakebetalt per 
person ved framvisning av legeerklæring. Mer informasjon fra din Nazar-guide.


