
Holiday hits

Vill du göra din hemresa enklare på flyplatsen? I 
Prime klass paketet ingår bland annat personal som 
hälsar er välkomna vid ankomsten till flygplatsen 
och assisterar vid incheckning och säkerhetskon-
trollen, samt tillgång till VIP-loungen, där du kan 
njuta av gratis trådlöst Internet, snacks och drycker. 
Loungen har även en liten lekplats för de minsta 
gästerna.

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. 

Pamukkale är tillsammans med Efesos en av 
Turkiets mest populära sevärdheter, och båda är 
listade på UNESCOs världsarvslista. Pamukkales 
varma kalkhaltiga 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 har du också 
möjlighet att uppleva Hierapolis, den antika 
ruinstaden. Under dagen besöker vi också Kaklik 
grottan, känd som underjordiska Pamukkale.

PAMUKKALE 

PRIME CLASS AIRPORT

HYR EN BIL

Njut av en underbar båttur på det glittrande blå 
Egeiska havet! Vi lämnar stad och fastland för en 
båttur utanför Kusadasis vackra kust. Här kan du se 
fram emot en avkopplande semesterdag i den friska 
brisen från havet, med massor av sol, bad och 
kanske en bra bok. Det serveras lunch på båten och 
när vi kastar ankare är det möjligt att ta sig ett 
svalkande dopp. 

BLUES CRUISE DELUXE – BÅTTUR FÖR VUXNA
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KUSADASI BY NIGHT

BLUES CRUISE DELUXE

PAMUKKALE

PRIME CLASS AIRPORT

HYR EN BIL

HAMAM - TURKISKT BAD

SAMOS - GREKISK Ö

EFESOS & JUNGFRU MARIAS HUS

NAZAR KULTUR & NÖJE

NAZAR SPORT & ACTION

NAZAR FAMILJ & ÄVENTYR

NAZAR SHOPPING

NAZAR HOLIDAY HITS

Nazarguidad eftermiddagsutflykt till Efesos, Jungfru Marias hus och en keramikverk-
stad.

Färjebiljett* till den grekiska ön Samos. Transport anordnas av arrangören till/från hotellet. 
Kom ihåg passet. Pris 69/39€ inkl. guidad rundtur med engelsktalande guide.

Turkiskt bad med peeling och skumbad. Oljemassage mot extra betalning.Transport anordnas av 
arrangören.

Dykutrustning. Ett dyk. Internationell utflykt. För mer information fråga din guide. 

Utflykt i jeepar. Lunch ingår. Dryck mot extra betalning. Jeeparna körs endast av personalen. 
Internationell utflykt. Möjlighet för bad.

Internationell jeep safari (jeeparna körs endast av personalen) och båttur*. 
Lunch ingår. Dryck mot extra betalning.

VARJE DAG 49QUAD SAFARI Internationell halvdagsutflykt. Transport anordnas av arrangören. Möjlighet för bad.

Båttur* med Nazars guider. Lunch på båten, läsk All Inclusive och en glass per barn.

Inkluderar entrébiljett och transport. Observera: På vissa vattenrutschbanor finns längd- och 
åldersbegränsningar. Förvaringsskåp finns att hyra. 

MÅ, ON 29 14CRUISE THE BLUES - BÅTTUR Internationell båttur* med lunch och läskedryck inkluderat vid lunchen.

Internationell halvdagsutflykt med besök hos en smyckesbutik och lokal godisbutik med turkish delight 
samt en tur till de lokala marknaderna Kusadasi eller Selcuk beroende på vilken dag utflykten går.

Internationell utflykt till Izmir, med färjetur* från Karsiyaka till Konakplatsen med klocktornet 
och bazarområdet.

En mindre busstur till Kusadasi med stopp hos en läderbutik och fri tid i centrum. Internationell 
kvällsutflykt.

GratisGRATIS SHOPPINGTRANSPORT Gratis transportservice till ett urval av butiker. Mer information om bokning får du hos din guide.

Internationell båttur* endast för vuxna (min. 16 år) med lunch och läsk All Inclusive.

Internationell utflykt till Pamukkale, Hierapolis och Kaklik grotta. Inkluderar gözleme 
pannkaka på morgonen samt lunch. Dryck mot extra betalning.

Entré till flygplatsens VIP-lounge där det serveras snacks och dryck. Hjälp med check in och 
säkerhetskontrollen.

Information, priser och tips fås av din guide.

UTFLYKTER UTFLYKTSDAG
PRIS 
EURO
Vuxen

PRIS 
EURO 
Barn 

(3-11 år)

UTFLYKTENS HUVUDINNEHÅLL OCH PLATSER SOM BESÖKS   
Alla utflykter inkluderar transport såvida inte annat är specificerat.



Kusadasi  2016

Så bokar du dina utflykter

•  Nazars utflykter bokas hos Nazars guider och betalas vid bokning till 
guiden. Detta görs när guiderna besöker ditt hotell eller via Nazars 
servicecenter (kortbetalning).
•  Betalning kan göras med VISA/MasterCard, Euro, Lira eller 
SEK/DKK/NOK. Efter betalning får du din biljett/biljettnummer av din 
guide – kom ihåg att ta med dig den till guiden på utflykten.
•  Boka dina utflykter i god tid. Vi rekommenderar att boka två dagar 
innan utflykten.

Generellt om utflykter

•   Utflyktsprogram, innehåll, varaktighet och priser kan ändras under 
säsongen. Nazar förbehåller sig rätten till ändringar i utflyktsprogram, 
priser och dess innehåll. Vidare kan utflykter ställas in eller arrangeras 
endast på vissa tider/årstider.
•  Kom ihåg att ta med dig: Utflyktsbiljett, solhatt, badkläder, handduk, 
solkräm, kamera och fickpengar. Om utflykten innehåller rafting, kom 
ihåg att extrakläder och skor som sitter fast på foten och tål att bli 
blöta, är ett krav.
•  Nazar-guidade utflykter är markerade separat. Övriga utflykter är 
internationella och arrangeras med engelsktalande guide eller utan 
guide.
•  På de flesta utflykter är barn upp till 3 år gratis. Barn mellan 3-11 år 
har fördelaktiga priser om inget annat anges.
•  Vissa utflykter är inte lämpliga för gravida.

Genomförande och avlysning av utflykter

•  Utflykter genomförs med minst 10 vuxna deltagare. Vid för få 
anmälda kan utflykten ställas in av Nazar dagen innan utflykten. 
Kvällsutflykter kan ställas in på utflyktsdagen, ca kl. 12.
•  Om du önskar avboka en utflykt ska detta ske senast 24 timmar innan 
upphämtningstiden för att få tillbakabetalat hela utflyktens pris. Detta 
gäller dock inte för utflykter med flyg. Vid avbokning senare än 24 
timmar innan utflykten krävs läkarintyg. Informera Nazars guider så
tidigt som möjligt om eventuell avbokning och senast vid upphämtning-
stillfället.
•  Vid inställd eller avbokad utflykt, från Nazars eller gästs sida, ska 
utflyktsbiljetten återlämnas till Nazar-guiden. Eventuell återbetalning av 
utflykten kan endast ske vid återlämning av utflyktsbiljetten.
•  Om utflykten är betald med kreditkort, kommer återbetalningen att 
ske till kortinnehavarens konto inom ca 14 bankdagar, beroende på 
bank. Informera vänligen guiden om det använda kreditkortets 
giltighetsdatum och kortinnehavarens namn.

Med hänvisning till prislistan

*  Båtturer och delvis båtturer genomförs med minst 20-40 vuxna. Vid 
dåligt/instabilt väder eller vid för få deltagare kan båtturer/delvis 
båtturer ställas in eller förkortas.

Utflyktsprogram



Två länder, två kulturer och två olika språk på en 
och samma semester. En kort segling från Kusadasi 
väntar den charmiga grekiska ön Samos, även känd 
som Den Gröna Ön och matematikern Pythagoras 
hemstad. Samos hälsar dig välkommen med sina 
vit- och blåmålade hus, spännande butiker och 
mysiga caféer där du kan avnjuta en kall ouzo. 
Samos bjuder även på vackra stränder och 
möjlighet att följa med på en guidad rundtur eller 
att hyra en bil.

SAMOS – GREKISK Ö

Efesos är en av Turkiets mest berömda och 
storslagna sevärdheter. De arkeologiska 
utgrävningarna och restaureringen har pågått 
sedan 1869 och håller på än idag. Det vackra 
Celsus-biblioteket, den stora teatern, marmorgatan 
och templen lockar besökare från hela världen. Vi 
besöker också Jungfru Marias hus på Bülbül-berget 
där det sägs att Maria tillbringade de sista dagarna 
i sitt liv. Denna stämningsfulla och rörande plats 
i Efesos är en av höjdpunkterna som gör turen 
oförglömlig. 

EFESOS & JUNGFRU MARIAS HUS

NAZAR
GUIDAD

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 begiven-
het. Badet börjar med att man sitter i ett varmt rum 
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. Ren 
njutning för både kropp och själ!

HAMAM – TURKISKT BAD

Sport & Action

Turkiet är perfekt för både erfarna och förstagångs-
dykare, tack vare värmen och det klara vattnet. 
Världen under havets yta bjuder på många olika 
fiskar och fiskstim. Det finns också massor att 
uppleva för erfarna dykare. På dykningsutflykten får 
du en grundläggande förklaring om scubadykning 
och du får göra en dykning under ledningen av 
professionella dykare. Fullända din semester med 
denna upplevelse under ytan!

DYKNING

QUAD SAFARI 
Vill du 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 västkust. Denna utflykt är både rolig och 
unik, och dessutom ägnar den sig väl åt större 
grupper som gärna vill roa sig på naturens egen 
lekplats. Det ges också tid till ett dopp, så glöm inte 
badkläderna!

SUN & FUN
Jeepsafari och båttur 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. Vi byter sedan 
ut jeeparna mot en båttur och fortsätter utflykten 
seglandes på Egeiska havet där det ges möjlighet för 
att bada. Lunch serveras ombord på båten. Det 
enda du behöver är din äventyrslust och badkläder 
så är du redo för en aktiv semesterdag.

Jeepsafari är en av de absolut bästa upplevelser 
Turkiet har att erbjuda. Vi kör långt bort från den 
pulserande staden, upp till mindre landsbygder och 
backig terräng, och på vägen hit stannar vi för att 
utforska den vackra oförstörda naturen 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 upplevelser. Det ges också tid till 
ett dopp, kom ihåg att ta med badkläder!

JEEPSAFARI 

Kultur & Noje



Följ med på en underbar dag på det Egeiska havet 
med sol och bad, längs den vackra kusten utmed 
Kusadasi. Det blir en härlig dag för hela familjen, 
med lunch ombord på båten. Under dagen 
anordnas roliga aktiviteter för hela familjen och 
Nazars guider arrangerar skojiga piratlekar. Alla 
åldrar är välkomna ombord på den populära 
familjekryssningen. 

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 entré biljetter varje dag till olika 
vattenparker till fördelaktiga priser.

Njut av en underbar båttur på det glittrande blå 
Egeiska havet! Vi lämnar stad och fastland för en 
båttur utanför Kusadasis vackra kust. Här kan du se 
fram emot en avkopplande semesterdag i den friska 
brisen från havet, med massor av sol och bad. Det 
serveras lunch på båten och när vi kastar ankare är 
det möjligt att ta sig ett svalkande dopp. 

FAMILJEKRYSSNING

VATTENPARK

CRUISE THE BLUES – BÅTTUR

NAZAR
GUIDAD

Shopping

Den pulserande storstaden Izmir med sina över tre 
miljoner invånare bjuder bland annat på shopping i 
världsklass. Vi åker med färja från Izmir mot 
Konak-platsen, Izmirs berömda landmärke, 
klocktornet och det stora bazarområdet. Bazaren 
kantas av textiler och souvenirer. Missa inte 
chansen att uppleva Turkiets tredje största stad på 
nära håll – här kommer du göra semesterns bästa 
inköp!

IZMIR – VÄSTKUSTENS HUVUDSTAD

När temperaturen fallit och solen är på väg ner är 
det dags för shopping och beundra vackra Kusadasi. 
Vi besöker ett lädercenter 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 
bara ta en kopp kaffe i ett av det många charmiga 
caféer och restauranger, eller varför inte ta den 
bästa semester selfin i den vackra sommar natten.

KUSADASI BY NIGHT

Kusadasi erbjuder goda shopping möjligheter, så är 
du redo för att fylla shoppingpåsarna? På turen 
besöker vi beroende på vilken dag en marknad i 
Selcuk eller Kusadasi, en Turkish Delight butik och 
en guldsmed. På marknaden kan du finna allt 
mellan himmel och jord och öva dina kunskaper att 
pruta om priset.

SHOPAHOLIC

Är du på jakt efter stans bästa souvenirer? Flera av 
våra samarbetspartners erbjuder gratis upphämt-
ningsservice från de flesta av våra hotell. Fråga din 
guide för mer information och för att boka din 
transport.

GRATIS TRANSFERSERVICE

Familj & Aventyr


