
DIM CAY – RIVER EXCURSION
Dim Cay-fl odområdet är Alanya när det är som vackrast. Från Taurusbergen strömmar det kalla 
sötvattnet och det är fantastiskt att tillbringa en dag på fl oden med bad och avkoppling. Flodvattnet 
är svalkande, speciellt under de varma sommarmånaderna, så området är populärt även bland lokal-
befolkningen. I den stora Dim Cay-droppstensgrottan förtrollas vi av de vackra droppstensformatio-
nerna, och på den lokala fruktplantagen introduceras vi för frukterna som odlas i närheten.

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 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. Badet avslutas med en oljemassage.

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 och vi besöker även ett textiloutletcenter. 
Semesterns bästa selfi e tas vid det vackra och troligtvis mest fotograferade vattenfallet i Turkiet, 
Manavgat-vattenfallet. Kursen sätts mot den smaragdgröna Manavgat-fl oden och därefter kastar vi 
ankare vid sandstranden där man kan ta ett dopp i det kalla fl odvattnet, eller gå till andra sidan av 
stranden och njuta av Medelhavets klarblåa vatten

VÅRA MEST POPULÄRA
UTFLYKTER

ALANYA BREEZE

ISTANBUL BY FLIGHT

MONSTER SAFARI

Vi åker med linbana upp till toppen av berget, till Alanyas borg där vi njuter området och solnedgån-
gen på egen hand. När temperaturen faller, fortsätter vi mot en gourmémarknad var vi också ska äta 
middag på en restaurang. Här blir det samtidigt presenterat hur man tillagar några turkiska special-
iteter. Efter middagen gör vi en kortare tur off road med jeepar, njuter ett glas rödvin och kvällsutsik-
ten över vackra Alanya. 

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 bazaren. Resan till Istanbul går med flyg från Antalya.

Adrenalinet stiger när vi beger oss ut på Monster Jeep och Jet Boat Safari. Off road med monster 
jeepar genom bergsområden, dammar och natur som inte är något man upptäcker och får se vid en 
vanlig tur med bil. Från monster jeeparna går actionturen vidare med Jet-båt, som tar oss genom 
uppfriskande kallt vatten till Köprülü Canyon. När det är dags att fylla på energin håller vi en 
välförtjänt lunch. Dagen avslutas på brusande vågor i rafting båt.



• Nazars utfl ykter bokas hos Nazars guider och betalas vid 
bokning till guiden. Detta görs när guiderna besöker ditt 
hotell med kontanter eller kortbetalning, eller via Nazars 
servicecenter med endast kortbetalning.

•  Betalning kan göras med VISA/MasterCard, eller kontanter 
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 utfl ykten.

•  Boka dina utfl ykter i god tid. Vi rekommenderar att boka två 
dagar innan utfl ykten. 

• Utfl yktsprogram, innehåll, varaktighet och priser kan ändras 
under säsongen. Nazar förbehåller sig rätten till ändringar i 
utfl yktsprogram, priser och dess innehåll. 
Vidare kan utfl ykter ställas in eller arrangeras endast 
på vissa tider/årstider.

• Kom ihåg att ta med dig: Utfl yktsbiljett, solhatt, badkläder, 
handduk, solkräm, kamera och fi ckpengar. Om utfl ykten 
innehåller rafting, kom ihåg att extrakläder och skor som 
sitter fast på foten och tål att bli blöta, är ett krav.

• Nazar-guidade utfl ykter är markerade separat och guidade 
beroende på säsongen och antal deltagare.  Mer information 
om Nazar guidade utfl ykter från er Nazar Guide eller via 
Nazar Service Center.  Övriga utfl ykter är internationella och 
arrangeras med engelsktalande guide eller utan guide.

• På många utfl ykter är barn upp till 7 år gratis. Barn mellan 
3-11 år har fördelaktiga priser om inget annat anges.

• Vissa utfl ykter är inte lämpliga för gravida.

• Utfl ykter genomförs med minst 10 vuxna deltagare. 
Vid för få anmälda kan utfl ykten ställas in av Nazar 
dagen innan utfl ykten. Kvällsutfl ykter kan ställas in på 
utfl yktsdagen, ca kl. 12.

• Om du önskar avboka en utfl ykt ska detta ske senast 24 
timmar innan upphämtningstiden för att få återbetalt hela 
utfl yktens pris. Detta gäller dock inte för utfl ykter med fl yg. 
Vid avbokning senare än 24 timmar innan utfl ykten krävs 
läkarintyg. Informera Nazars guider så tidigt som möjligt om 
eventuell avbokning, och senast vid upphämtningstillfället.

• Vid inställd eller avbokad utfl ykt, från Nazars eller gästs sida, 
ska utfl yktsbiljetten återlämnas till Nazar-guiden. 
Eventuell återbetalning av utfl ykten kan endast ske vid 
återlämning av utfl yktsbiljetten.

• Om utfl ykten är betald med kreditkort, kommer 
återbetalningen att ske till kortinnehavarens konto inom ca 
14 bankdagar, beroende på bank. Notera att återbetalnings 
tiden kan ta längre om betalningen har gjorts med Debitkort. 
Informera vänligen guiden om det använda kreditkortets 
giltighetsdatum och kortinnehavarens namn.
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NAZAR SEMESTERHITS

Manavgat Båt- & Shoppingtur MÅ & TO MÅ & TO MÅ & TO MÅ & TO 39 20 (7-11 år)

Alanya Breeze - - - TI & TO 49 25 (7-11 år)

Dim Cay - - ON ON 36/39 20 (7-11 år)

Blue Cruise (All Inclusive.) MÅ, ON, FR MÅ, ON, FR TI ON & LÖ 39/42 20 (3-11 år)

Porsche Cayenne Safari TI, FR, SÖ TI, FR, SÖ ON & LÖ - 99 Minium-ålder 7 år

NAZAR FAMILJ & ÄVENTYR

Piratkryssning TI TI TI TI 44 24 (3-11 år)

The Land of legends Vatten 
& Nöjespark

MÅ & FR MÅ & FR MÅ & FR MÅ & FR 99 79 (4-15 år)

Antalya Akvarium Entre biljett ENDAST ENTRE: VARJE DAG 29 19 (3-11 år)

NAZAR KULTUR & NÖJE

Kappadokia by air TI TI TI TI 189 189 (2-11 år)

Istanbul by Air ON ON ON ON 149 149 (2-11 år)

Sea to Sky Kabinbana ON & LÖ  - - - 52 26 (3-11 år)

Hamam - Turkiskt bad DAGLIGEN FOR ALLA DESTINATIONER / PEGASOS HOTELLEN 29/39 15 (3-11år) / 20 (7-11 år)

NAZAR SPORT & ACTION

Quad Safari - - TI, TO, LÖ MÅ, ON, FR 49 Minium-ålder 17 år

Golf DAGLIGEN

Monster Safari DAGLIGEN

Få mer info av din guide

Alanya Bergssafari - - -
ALLA DAGAR
UTOM ONS & LÖ 

35 20 (7-14 år) Min 7 år

99 69 (7-11 år)

Adventure Safari med Rafting TI & LÖ TI & LÖ TI & LÖ - 55 28 (7-14 år) Min 7 år

River Rafting TO TO TO TO 39 20 (7-11) Min 7 år

Dykning DAGLIGT 54 Minimum-ålder 14 år

Aladdin Canyoning - TI & SÖ TI & SÖ TI & SÖ 69 34 (7-14 år) Min 7 år

NAZAR SHOPPING

Alanya Shopping - - - SÖ 9 Gratis (0-10 år)

Antalya Shopping TI TI - - 12 6  (3-11 år)

NAZAR EXTRA

Private Yacht DAGLIGEN 650 - 1800

SÅ BOKAR DU DINA 
UTFLYKTER

GENERELLT OM 
UTFLYKTER

GENOMFÖRANDE OCH 
AVBOKNING AV UTFLYKTER

För full beskrivning av alla utfl ykter, regler, betalning, avbokning av köpt utfl ykt och guidning, se mer information i hotellboken på ert hotell, 
eller fråga din Nazar-guide eller kontakta vårt Service Center.

  ARÅV ALLA
UTFLYKTER


