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ALLT DU BEHÖVER VETA OM 

Valkommen till Turkiet! *



Shopping

Överst: Efesos
Till vänster: Stadsstranden i  

Kusadasi. Till höger: Fågelön

VÄLKOMMEN TILL 

KUSADASI
Kusadasi är den mest välutvecklade semesterorten på den turkiska västkusten. I centrum finner du mysiga, gamla 
snirkliga gator, där det gömmer sig allt från historiska moskéer till moderna affärer. Få kilometer utanför Kusadasi ligger 
ruinstaden Efesos, en av Turkiets mest berömda sevärdheter.

Sevärdheter
Om du skulle behöva lite omväxling från sol och strand, så 
har Kusadasi mycket annat ett erbjuda! Vi besöker de bästa 
sevärdheterna på våra utflykter. Kontakta din guide för mer 
information, eller läs vidare här i boken.

Fågelön
Kusadasi betyder ”Fågelön”, och den lilla ön utanför 
hamnen är stadens kännetecken. Res inte hem utan att ha 
upplevt denna charmiga pärla, med en välbevarad osmansk 
fästning där det råder en äventyrlig atmosfär. På kvällen är 
ön vackert upplyst.

Efesos
Den flera tusen år gamla romerska ruinstaden är obliga-
toriskt att besöka under semestervistelsen. Området är 
otroligt välbevarat, och när du promenerar genom gatorna 
får du en inblick i forntidens storstadsliv. Här finns butiker, 
hus, offentliga toaletter, världens största amfiteater och det 
berömda Celsiusbiblioteket, som är en av världens mest 
fotograferade byggnader. 

Dilek Peninsula National Park – Milliparken
Nationalparken, som delvis är öppen för allmänheten, ligger 
omkring 30 km utanför centrum. Det natursköna området 
består av vackra stränder och skogsområden. Det är lätt att 
ta sig hit med taxi eller dolmus.

Shopping
Kusadasi är ett äkta shoppingparadis, och områdets lokala 
hantverkare är vida kända för sin vackra keramik och sitt 
stengods. I centrum hittar du även åtskilliga butiker som 
säljer lädervaror av hög kvalitet. I den lilla grannbyn Söke 
finns ett bra utbud av outlet-butiker. Vi kan hjälpa dig hitta 
de bästa shoppingområdena.
Vill du testa shoppingen på den lokala marknaden, har du 
flera möjligheter att välja mellan. Kontakta en av guiderna 
för ytterligare information. Observera att marknadsdagar 
samt -platser kan ändras. 

Tisdagsmarknad vid Ladies Beach
Stort utbud av frukt och grönt

Onsdagsmarknad i centrum
Här säljs främst kläder och olika textilier. Marknaden hålls 
vid dolmusstationen i Kusadasi centrum.

Fredagsmarknad i centrum
Ett bra utbud av lokala livsmedel, bl.a. frukt och grönt samt 
diverse sötsaker. Marknaden hålls vid dolmusstationen i 
Kusadasi centrum.

Lördagsmarknad i Selcuk
Om du vill uppleva en äkta lokal marknad så ska du åka till 
Selcuk. Det är lätt att ta sig hit med dolmus som kör från 
dolmusstationen i Kusadasi. Bussen kör förbi Aqua Fantasy 
på väg till Selcuk.

PRAKTISK INFORMATION

Bank och bankomat
Bankomater finns i Kusadasi centrum och vid 

alla större hotell. Växlingskontor (change office) 

och banker finner du i centrum.

Läkare och apotek
Apotek (eczane) finns överallt. Om du skulle 

behöva uppsöka läkare är du välkommen att 

kontakta en av oss guider. Du kan också kon-

takta läkaren direkt på ett av dessa nummer:

Euromed: +90 256 618 25 00

Özel Kusadasi Hospital: +90 256 618 25 00

Post och telefon
Postkontoret i Turkiet heter PTT. Här kan du 

växla utländsk valuta till turkiska lira samt köpa 

frimärken och telefonkort. För att ringa till Sve-

rige ska du slå 0046 och därefter det önskade 

telefonnumret.

Stränder
Stadsstranden
Precis vid hamnpromenaden i Kusadasi centrum ligger en 
välbesökt strand, där du har nära till allt medan du lapar sol.

Ladies Beach
Fin sandstrand ett par kilometer söder om centrum. Det kör 
lokalbussar från centrum till Ladies Beach flera gånger  
i timmen.

Long Beach
6 km söder om centrum ligger Kusadasis antagligen bästa 
strand. Här är gott om plats för solbadarna och flera restau-
ranger att välja mellan.

Restauranger och nattliv
Det finns flera olika goda restauranger i Kusadasi, speciellt 
i gamla stan. Besök till exempel Restaurant Erzincan, en av 
Kusadasis flera charmiga, små turkiska restauranger. Vid ma-
rinan finns massor av fina restauranger, många av dem med 
fantastiska fisk- och skaldjursrätter. Den så kallade Bar Street 
i gamla stan är berömd for sitt livfulla nattliv. Här finns flera 
diskotek som har öppet långt in på natten. I marinan spelas 
ofta live musik på flera av restaurangerna och barerna. 

Så tar du dig omkring
Det är lätt att få tag på en taxi i Kusadasi. De flesta taxibilar-
na kör med taxameter, men ofta kan ni komma överens om 
ett fast pris för en specifik rutt, till exempel från ditt hotell till 
centrum. Kom ihåg att bestämma ett pris i förväg.

Lokalbussen dolmus (namnet betyder proppfull) är ett roligt 
och lätt sätt att ta sig runt på. Bussarna kör fram och tillbaka 
hela dagen, men kör oftast inte sent på kvällen och nat-
ten. Det kostar omkring 2-5 lira för en tur om du reser inom 
centrum. Du betalar direkt till chauffören när du stiger på.



NYHET 2014:

COSTA DEL SOL!

Året stora nyhet är att vi börjat med All Inclusive-resor även  
till härliga Costa del Sol. Att komma till Spaniens solkust 
innebär att få se vackra landskap, smaka utsökt mat och att 
träffa den tillmötesgående lokalbefolkningen. Du kan också 
upptäcka ett rikt kulturellt arv, fantastiska stränder och 
charmiga landsbygder.

Costa del Sol
På denna sträcka, inbäddat mellan stränderna som avlöser 
varandra, ligger flera olika intressanta städer. 

Här ligger bland annat Malaga – en pulserande storstad och 
Spaniens femte största stad, Torremolinos – lång fantastisk 
strand med mysig strandpromenad, Benalmádena – en av de 
mest populära semesterorterna längs den kända solkusten och 
Fuengirola – kombinerar det bästa av två världar: stor stad och 
badort.

Holiday Village 

Här finns en häftig 
vattenpark som barnen 
kommer att älska, och 
dessutom ingår Nazars 
barnaktiviteter i priset! 

Hydros Boutique Hotel

Modernt boutique-hotell 
med gourmet All Inclusive 
med à la carte. Pricken 
över i är att på samtliga 
rum står en jacuzzi!

Överst: Malaga
Vänster: 
Åsnetaxi i Mijas 
Nederst:  
Gibraltar

VARA HOTELL PA COSTA DEL SOL:

VÅRA UTFLYKTER

Nazar Semesterhits 
Ett urval av våra allra populäraste utflykter. Prova på det 
turkiska hamamet eller besök den grekiska ön Samos.

Nazar Familj & Äventyr
Här bjuds det på upplevelser och skoj för hela familjen.  
Följ till exempel med på vår berömda familjekryssning!  

Nazar Kultur & Nöje 
Kom nära inpå det äkta Turkiet. Här får du minnen för livet.

Nazar Sport & Action 
Vill du ha fart och fläkt på semestern?  
Släpp loss på naturens egen lekplats!

Nazar Shopping & Extra
Shoppa loss i Turkiets tredje största stad, Izmir,  
och lär dig att pruta på den lokala marknaden.

Följ med på utflykt och upplev Turkiets mångfald! Vare 
sig du gillar sol och avslappning, fartfyllda semesterdagar, 
vackra naturupplevelser, spännande kultur och historia eller 
massor med skoj för hela familjen, så har vi en utflykt som 
passar dig. Kom till en av oss guider om du vill veta mer 
eller boka din utflykt. För att ge en överblick har vi delat in 
våra många utflykter i olika kategorier.



NAZAR SEMESTERHITS

Samos

Två länder, två kulturer och två olika språk på en och 
samma semester. En kort seglats 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 hyra bil.

Vuxna: 48 €
Barn 7-14 år: 32 €
Barn 0-6 år: Gratis
Utflyktsdag: Måndag-lördag

Hamam – Turkiskt bad

Varje turkisk stad har minst ett hamam, och enligt tradi-
tionen 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 en varm lokal 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. Ren njutning för 
både kropp och själ!

Vuxna: 15 €
Barn 7-14 år: 8 €
Barn 0-6 år: Gratis
Utflyktsdag: Dagligen 

Sea Dream
(Endast för vuxna)

Njut av en vidunderlig 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. Badhanddukar 
kan lånas på båten. Denna utflykt är endast för vuxna 
över 18 år.

Vuxna: 44 €
Utflyktsdag: Tisdag, torsdag, fredag



NAZAR FAMILJ & ÄVENTYR 

Lazy Day Cruise

Sol, hav, bad och total avslappning. Njut av solens varma 
strålar, ett dopp från båten och en svalkande dryck på 
båtens däck med en fantastisk utsikt över bergen och 
havet. All Inclusive-service med lokala drycker gör turen 
extra behaglig, och efter lunchen som serveras på båten 
är det dags igen att fortsätta solbadandet, eller för en 
tupplur medan båten vaggar på det glittrande havet.

Vuxna: 33 €
Barn  7-14 år: 16 €
Barn  0-6 år: Gratis
Utflyktsdag: Måndag

Familjekryssning

Följ med på en vidunderlig dag till sjöss på det Egeiska 
havet med sol och bad, längs den vackra kusten utmed 
Kusadasi. Internationella pirater gör allt för att underhålla 
hela familjen. De organiserar massor med aktiviteter och 
lekar för barnen. Dagens lunch serveras på båten. Det är 
en bra idé att ta med sig snorkelutrustningen på denna 
utflykt. Alla är välkomna ombord på den populära famil-
jekryssningen. Skepp ohoj, följ med oss!

Vuxna: 32 €
Barn  7-14 år: 16 €
Barn  0-6 år: Gratis
Utflyktsdag: Lördag

Vattenpark

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 också ”endast inträde”-
biljetter varje dag till olika vattenparker till fördelaktiga 
priser. Bilden är från Aqua Fantasy.

Vuxna: 22 €
Barn  4-9 år: 17 €
Barn  0-3 år: Gratis
Utflyktsdag: Dagligen 



NAZAR KULTUR & NÖJE

Kusadasis Pärlor

Kusadasi är en charmig semesterort och i det stämnings-
fulla hamnområdet kan man beundra de besökande 
kryssningsfartygen. Både hamnen och Fågelön är något 
du inte får missa när du besöker Kusadasi, och en prome-
nad i gamla stan är också att rekommendera! Vi besöker 
stadens bästa shoppingställen i centrum. Vid köp av en 
annan utflykt i vårt program erbjuder vi denna utflykt 
gratis (gäller inte vid köp av utflykten Shopaholic).

Vuxna: 10 €
Barn 7-14 år: 5 €
Barn 0-6 år: Gratis
Utflyktsdag: Söndag

Pamukkale

Pamukkale är tillsammans med Efesos en av Turki-
ets 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 besöker vi också en 
välbevarad ruinstad.

Vuxna: 59 €
Barn 7-14 år: 29 €
Barn 0-6 år: Gratis
Utflyktsdag: Tisdag

Efesos

Efesos är en av Turkiets mest berömda och storslagna 
sevärdheter. De arkeologiska utgrävningarna och restau-
reringen har pågått sedan 1869 och håller på än idag. 
Det vackra Celsius-biblioteket, den stora amfiteatern 
och marmorgatan 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. 

Vuxna: 46 €
Barn 7-14 år: 36 €
Barn 0-6 år: Gratis
Utflyktsdag: Måndag



NAZAR SPORT & ACTION 

Off Road Jeepsafari

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 avslappning och upplevelser.

Vuxna: 38 €
Barn 7-14 år: 25 €
Utflyktsdag: Dagligen 

Dykning

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, fiskstim 
och till och med sköldpaddor. 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!

Pris: 30 € per person
Minimiålder: 14 år
Utflyktsdag: Dagligen

Quad Safari

Vill du gärna 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 des-
sutom 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!

Pris: 49 € (en person) / 35 € (per person vid två personer)
Minimiålder: 16 år
Utflyktsdag: Måndag, onsdag, torsdag, lördag, söndag



NAZAR SHOPPING & EXTRA

Gratis transferservice

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

Izmir – västkustens huvudstad

Den pulserande storstaden Izmir med sina nästan tre miljoner in-
vånare bjuder bland annat på shopping i världsklass. Vi åker med 
färja från Izmir till Karsiyaka, Konuk-platsen, Izmirs berömda 
varumärke, klocktornet och det stora bazarområdet. Bazaren 
kantas av textiler och souvenirer och det är också möjligt att 
shoppa på ett outletcenter. Missa inte chansen att uppleva 
Turkiets tredje största stad på nära håll – här kommer du göra 
semesterns bästa inköp!

Vuxna: 38 €
Barn 7-14 år: 19 €
Barn 0-6 år: Gratis
Utflyktsdag: Söndag

Hyr en bil

Överallt i Turkiet finner du vacker natur och spännande sevärd-
heter. 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. 

Shopaholic

Kusadasi bjuder på gott om shoppingmöjligheter, så är du 
redo att fylla shoppingpåsarna? På denna utflykt besöker vi 
en marknad i Söke, där du hittar allt mellan himmel och jord. 
Guld och läderaffärerna vi besöker har ett fantastiskt utbud av 
produkter. Du får samtidigt testa om du är bra på att pruta. Om 
du föredrar att handla med fasta priser, kan du göra det när vi 
stannar vid ett outletcenter. 

Vuxna: 13 €
Barn 7-14 år: 7 €
Barn 0-6 år: Gratis
Utflyktsdag: Onsdag


