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UTFLYKTER
Antalya,
Lara & 
Kundu

Belek
Side,

Pegasos
World

Alanya/Avsallar,
Pegasos Resort,
Pegasos Royal

Alanya Breeze

Manavgat Båt- & Shoppingtur

Dim Cay

Blue Cruise (All Inclusive)

Porsche Cayenne Safari

Piratkryssning

The Land of legends Vatten & 
Nöjespark

Akvarium & Snow World Entre biljett 

Kappadokia by air

Sea to Sky Kabinbana

Hamam - Turkiskt bad

SPA/Hamam på Pegasos-hotellen

Quad Safari

Golf

Alanya Bergssafari  

Adventure Safari  med Rafting

River Rafting 

Dykning

Aladdin Canyoning

Alanya Shopping

Antalya Shopping

Private Yacht 

Sunset Private Yacht

NAZAR SEMESTERHITS

NAZAR FAMILJ & ÄVENTYR

NAZAR KULTUR & NÖJE

NAZAR SPORT & ACTION

NAZAR SHOPPING 

NAZAR EXTRA

Besök till Alanyas borg med cabelcar. Offroad Safari med middag och vinsmakning på Alanyas Terrass. Middag inkluderad, dryck extra. 

Marknad, vattenfall, textiloutlet och båttur*. Lunch på båt, dryck mot betalning, möjlighet för bad.Nationalitet på guide beror på tiden av säsongen.**

Alanya 36€ / Side 39€. Dim Cay-floden, möjlighet för bad, fruktplantage och Dim-grottan. Lunch vid floden. 
Dryck extra. Ca 100 trappsteg till grottan. Eftermiddagsutflykt.**

49 25
7-11 år

39 20
7-11 år

36/39 20
7-11 år

Båttur*. Lunch. Lokal dryck All Inclusive. Pris: 39€ från Alanya och 42€ från Antalya.

Båttur* på Manavgatfloden med Nazars pirater. Lunch ingår. Läsk (inklusive påfyllningar) är inkluderat. Möjlighet för bad.**

Transport, Entrence till  Aqua Park, Nöjespark 5D bio etc. Det flesta aktiviteter ingår i priset.

 Entre biljett till Antalya Akvarium. Inkluderar ej biljett till  Snow World 20 TL. 

Ink. Flygbiljetter och entre till exempel utendørsmuseum. Möjlighet att delta på Middag och Dervish-show mot extra betalning. Husk bra skor & Pass.***

Kabinbana från land till Tahtalis bergstopp. Inklusive transport. Utan guide. Halvdagsutflykt.

Bastu, peeling, skumtvätt och oljemassage ca 15-20 min. Med transport.

Safari med Porsche Cayenne, körs i skift av deltagande gäster. Min. 7 års utfärdat körkort krävs. Lunch inkluderat. Medtag Pass och körtkort.

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

Bastu, peeling, skumtvätt och oljemassage ca 20 min. Ingen transport.

Safari på fyrhjulingar cirka två timmar. Halvdagsutflykt. Möjlighet för bad, beroende på tid och destination.

Beror på säsong och bana. Det är möjligt att köpa till transfer. Få mer information av din guide.

39

49

20
7-11 år

Med jeep till Alanyas halvö, uppe i bergen (Min. 7 år). Moské och landsbybesök. Möjlighet till bad, personalen kör jeeparna. Lunch inkl. , dryck extra.

Safari i jeepar (min. 7 år), körs endast av personalen. Lunch och rafting inkluderad. Dryck extra. Extrakläder och skor som sitter fast på foten och är vattentåliga.

35

55

20
7-14 år

Klättra, rapellera, hoppa i vattnet, simma genom en ravin. (God fysisk form rekommenderas). Våtdräkt ingår. Lunch ingår, dryck extra. Min 7 år.69 34
7-14 år

69
7-11 år

12

1250 / 1800

650 / 1800

6
3-11 år

28
7-14 år

20
7-11 år

Minimum- 
ålder 7 år

Minimum - 
ålder 17 år

Rafting med utrustning (min. 7 år). Lunch inkluderad. Dryck mot extra betalning. Extrakläder samt skor som sitter fast på foten och är vattentåliga är ett krav.

Två dykningar, dykutrustning och lätt lunch ingår. Dryck mot betalning. Möjlighet att delta utan att dyka för 25€.

39

54

DAGLIGENMonster safari Safari i Monster Jeep. Lunch inkluderat (dryck extra), tur i Jetbåt,  rafting. Skor som sitter fast på foten och kan bli våta är ett krav. 99

Minimum - 
ålder 14 år

Få mer info av din guide

Besök i smyckebutik och optik. Promenad och fri tid till shopping i centrum.

Besök på smyckecenter, promenad och fri tid i Antalyas gamla stad och besök vid vattenfall.

Hyr en privat yatch för en dag, priset 1250 € är för 1-10 personer (Belek 1800 €). Lunch och all lokal dryck  är inkluderat i priset.

Hyr en privat yatch för en kväll, pris mellan 790/1050 € är för 1-10 person beroende på destination.  Lunch och all lokal dryck är inkluderat i priset.

9
0-10 år
Gratis

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

PRIS 
EURO
Vuxen

PRIS 
EURO 
Barn 

ON*** ON*** ON*** ON***Istanbul by air Blå moske, Topkapi ( Harem ej inkluderat)  Istanbul-Hippodromen och den tysta fontänen.
Fritid i den egyptiska bazaren Bospurus båttur och middag ej inkluderat.  Kom ihåg pass. *** 149 149

2-11 år



SÅ BOKAR DU DINA UTFLYKTER
• Nazars utflykter 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 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 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 och guidade beroende på säsongen och antal deltagare.  Mer 
information om Nazar guidade utflykter från er Nazar Guide eller via Nazar Service Center.  Övriga utflykter är 
internationella och arrangeras med engelsktalande guide eller utan guide.

• På många utflykter är barn upp till 7 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 
upphämtningstillfället.

• 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. Notera att återbetalnings tiden kan ta längre om betalningen har gjorts med 
Debitkort. 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. 

** Nazar Guidning av utflykter är olika under säsongen och språk beroende på antal deltagare.

Information om guidning för följande utflykter;

Manavgat & Shopping: Nazar-guiden deltar på torsdagar. På måndag och torsdagar deltar engelsktalande guide 
under hela säsongen.

Piratkryssning: Nazar-guiden deltar från Manavgats hamn.

*** Vid avbokning av utflykter med flyg med mindre än 24 kvar till upphämtningstid återbetalas 39 € av priset mot 
uppvisning av läkarintyg. Få mer information av din Nazar-guide.


