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KAIKKI TARVITTAVAT TIEDOT LOMAASI VARTEN

Tervetuloa turkkiin!*



Shopping

TERVETULOAANTALYAAN
Antalyaa voidaan kuvailla turkkilaisen rivieran sykkivänä pääkaupunkina. Kyseessä on miljoonakaupunki, jossa tapahtuu 
jatkuvasti jotakin. Useimmat meidän hotelleistamme sijaitsevat Larassa, noin 15 minuutin päässä kaupungista. Antalya 
on täydellinen esimerkki turkkilaisesta kiireisestä suurkaupungista, jossa on laaja valikoima eri nähtävyyksiä ja shoppai-
lumahdollisuuksia. 

Nähtävyyksistä
Vaihtoehtoja on tarjolla runsaasti, jos haluat vaihtelua aurin- 
gonpalvontaan ja rantaelämään, sillä me järjestämme retkiä 
koko alueen parhaimmille nähtävyyksille! Ota yhteyttä op-
paaseesi tai lue lisää tästä hotellikirjasta.

Kaleici
Antalyan historiallisessa keskuksessa, Kaleicissa, aika on kuin 
pysähtynyt keskellä modernia suurkaupunkia. Tutustu sen 
hurmaaviin katuihin ja käy katsomassa alkuperäistä, rooma-
laista kaupunginporttia, joka on yli 2000 vuotta vanha, sekä 
roomalaista satama-aluetta, joka edelleenkin on käytössä. 
Useat vanhoista rakennuksista toimivat nykyään myymälöinä 
ja hurmaavina ravintoloina. 

Düden-vesiputous
Antalyan ulkopuolella on aivan ainutlaatuinen luonnon-
kohde, Düden-vesiputous, jota ihaillessasi unohdat kaikki 
suurkaupungin kiireet ja stressin. Vesiputous viilentää ilmaa, 
ja tunnelma on ihanan virkistävä. 

Antalyan akvaario 
Antalyan uusi akvaario on kiehtova kohde koko perheelle. 
Voit ihailla kaloja vedenalaisista tunneleista, eksoottisten 
kalojen ja haiden uidessa ympärilläsi. Akvaariossa on myös 
Snow World, jossa voit käydä lumipallosotaa ja rakentaa 
lumiukkoja, vaikka ulkona onkin 40 astetta lämmintä.

Ostosmatkalla
Historiallisessa ydinkeskuksessa, Kaleicissa, voit seikkailla 
kapeilla kujilla, jotka ovat täynnä jännittäviä paikallis-
myymälöitä. Tarjolla on kaikkea turkkilaisista matoista 
käyttötavaroihin ja makeisiin. Päätä päivä virkistävällä  
drinkillä vanhassa, roomalaisessa satamassa, tai jatka 
ostosten tekoa upeissa, moderneissa ostoskeskuksissa kuten 
Terra Cityssä ja Shemallissa.

Paikallisilla markkinoilla voit hioa tinkimisen jaloa taitoa, 
sillä markkinoita järjestetään päivittäin eri osissa kaupunkia. 
Lue alla lisää Laran hotellien läheisyydessä sijaitsevista 
markkinoista, ja kysy oppailta muista, paikallisista mark-
kinoista ja ajankohdista. Huomioi, että ajankohdat ja paikat 
voivat muuttua. 

Markkinat Larassa
Markkinat järjestetään lähellä Lauran ja She Mallin osto-
skeskuksia, ja valikoima on todella houkutteleva. Lukemat-
tomat kojut houkuttelevat tekstiileillä, matkamuistoilla, 
hedelmillä ja vihanneksilla ja tarjolla on lisäksi myös paljon 
muuta. Markkinapäivä on joka lauantai.

Markkinat Güzelobassa
Täältä löydät suuren valikoiman hedelmiä, vihanneksia ja 
tekstiilejä. Markkinapäivä on joka perjantai. 



Vasemmalla: Düden-vesiputous.
Ylimpänä: Markkinoilla  Antalyassa.

Alimpana: Antalyan satama.

KÄYTÄNNÖLLISTÄ TIETOA

Pankki ja raha-automaatit
Raha-automaatteja on joka puolella Antalyaa 

sekä lähes kaikissa hotelleissa. Rahanvaihtopis-

teitä (change office) ja pankkeja on Antalyan 

keskustassa ja Larassa. 

.

Lääkäri ja apteekki
Apteekkeja (eczane) on kaikkialla. Jos tarvitset 

lääkärin apua, ota yhteyttä oppaisiimme. Voit 

myös ottaa yhteyttä lääkäriin:

Anadolu:      +90 242 249 33 00

Posti ja puhelin
Postitoimiston nimi Turkissa on PTT.

Voit vaihtaa täällä rahaa sekä ostaa postimerk- 

kejä ja puhelukortteja. Soittaessasi Suomeen 

muista liittää puhelinnumeron alkuun Suomen 

suuntanumero 00-358.

Rannat
Antalya on rakennettu kallioille, joten keskuksen läheisyy- 
dessä ei ole luonnon omaa rantaa. Kaupungin ulkopuolelta 
löytyy kyllä rantoja kuten esimerkiksi Laran ranta, joka on 
Turkin pisin 12 kilometreineen.

Ranta on tummaa hiekkaa ja seassa on jonkun verran pik- 
kukiviä, ja vesi syvenee aika nopeasti. Jos haluat käydä 
muillakin rannoilla, suosittelemme Lara Beach Parkia, jossa 
on myös kahviloita ja baareja.

Ravintoloita ja yöelämää 
Antalya on unelmakohde sinulle, joka  arvostat suurta vali-
koimaa hyviä ravintoloita ja eloisaa yöelämää. Voit nauttia 
hyvästä ruoasta erityisesti hurmaavassa vanhassa kaupun-
gissa ja tunnelmallisessa satamassa. 

Lisää hyviä ravintoloita löydät Laran rantatien varrelta. 
Antalyan satama-alueella on myös paljon diskoja ja baareja, 
joissa on kiva viettää aikaa illalla ja yöllä. Ne ovat auki 
myöhään yöhön.

Näin liikut paikasta toiseen 
Antalyassa saa helposti taksin. Suurimmilla kaduilla on usein 
erityisiä taksinappeja, joita painamalla voit kutsua taksin 
paikalle. Useimmat taksit ajavat taksimittarilla, mutta voitte 
sopia myös kiinteän hinnan etukäteen sovitulle reitille, esi-
merkiksi hotellilta keskustaan. Muista lyödä hinta lukkoon 
ennen kuin lähdet liikkeelle. 

Paikallisbussit, jotka tunnetaan dolmus-busseina, (nimi 
tarkoittaa ”täpötäyttä”) ovat kiva ja helppo tapa kulkea 
ympäri kaupunkia. Bussit ajavat edestakaisin koko päivän, 
mutta harvoin illalla ja yöllä. Matka bussilla keskustan 
alueella maksaa yleensä noin 2-5 liiraa, ja maksat suoraan 
kuskille noustessasi bussiin. 



RETKEMME

Nazarin lomahitit
Kaikkein suosituimmat retkemme sisältävät suuret määrät 
aurinkoa ja uimista ja etelärannikon suurimpia nähtävyyksiä.

Nazarin perhe ja seikkailut
Tule mukaan suositulle merirosvoristeilylle! Täällä  
tarjotaan elämyksiä ja hauskuutta koko perheelle. 

Nazarin kulttuuri ja elämykset
Tule lähelle aitoa Turkkia. Täällä saat muistoja, 
jotka kestävät pitkään!

Nazarin urheilu ja aktiviteetit
Haluatko vauhtia lomallesi? Ota enemmän irti  
luonnon omalla leikkikentällä!

Nazarin shoppailu ja VIP
Silloin kun vain paras on riittävää. Ylellisiä retkiä  
runsaalla shoppailulla.

Nazarin extrat
Koe mielenkiintoiset retkemme kansainvälisten  
oppaiden opastamana tai koe Turkki itsenäisesti.

Lähde mukaan retkille ja koe Turkin rikkaus! Pidätkö auringos-
ta, rentoutumisesta ja aktiivisista lomapäivistä? Tai kenties kau-
niista luontoelämyksistä, jännittävästä kulttuurista ja historiasta 
tai viihteestä koko perheelle? Meillä on varmasti retkiä, jotka 
sopivat juuri sinulle! Tule tapaamaan oppaitamme mikäli haluat 
tietää lisää tai varata sinulle sopivan retken. Tässä hieman esi-
makua eri kategorioista, joihin olemme jakaneet retkemme.



Green Canyon
Green Canyon tarjoaa todella rentouttavan ja kiireettömän 
lomapäivän henkeäsalpaavan kauniissa järvimaisemissa.  
Oymapinarin pato, joka nousee jylhänä aina 185 metrin 
korkeuteen, on vaikuttavan näköinen, ja Canyonin tekojärvi 
hohtaa upean vihreänä kallioiden ympäröimänä. 

Vietämme päivämme veneellä, luonnon hiljaisuudessa 
rentoutuen.  Lounas nautitaan järvimaisemia ihastellen 
rinteessä sijaitsevassa ravintolassa virkistävien uimataukojen 
välissä.

Aikuiset: 65 €
Lapset 7-14v: 32 €
Lapset 0-6v: Ilmaiseksi
Retkipäivä: Tiistaisin Antalyasta, Belekistä, Sidestä,  
Incekumista ja Alanyan alueelta

NAZARIN LOMAHITIT

Sea dream-veneretki aikuisille  
(vain aikuisille)

Lähde nauttimaan ihanasta veneretkestä Välimeren kimalteleville 
vesille! Jätämme kaupungin  taaksemme iltapäivällä, ja 
nautimme auringonoton ja uinnin lomassa All Inclusive-juomista 
hedelmätarjoilun kera.  Halutessasi saat uimapyyhkeen käyttöösi 
veneeltä, ja veneessä on mukavasti tilaa nautiskella kiireettömästä 
menosta. Palaamme satamaan illansuussa. 

Retki on vain aikuisille yli 18v.

Aikuiset: 29 €
Retkipäivä: Torstaisin Incekumista ja Alanyan alueelta

Istanbul by air –Istanbul lentäen Antalyasta!
Istanbul on maailman ainoa kaupunki, joka sijaitsee 
kahdella mantereella, Aasiassa ja Euroopassa. Se on upea 
metropoli, jossa yhdistyvät moderni länsi ja kiehtova itä, ja 
retkemme aikana näemme sen tunnetuimpia nähtävyyksia 
kuten hämmästyttävän kauniin Topkapin palatsin ja Sinisen 
moskeijan. 

Iltapäivällä voit halutessasi liittyä mukaan Bosporin veneretkelle 
tai viettää aikaa Egyptiläisessä bazaarissa. 

Istanbuliin matkataan kätevästi Antalyasta lentäen.

Aikuiset ja lapset: 169 €
Retkipäivä: Lauantaisin Antalyasta, Belekistä, Sidestä, Incekumista 
ja Alanyan alueelta



Dimcay-jokiretki
Dimcayn jokialue on Alanyaa kauneimmillaan! Joen viileä vesi 
virtaa Taurusvuorien huipuilta, ja sen varrella on ihana viettää 
rauhallista päivää uiden ja rentoutuen. Joen vesi viilentää mu-
kavasti varsinkin kuumimpina kesäkuukausina, ja sen ansioista 
Dimcay on myös paikallisten suosima. Toinen toistaan upeam-
mat tippukivimuodostelmat hämmästyttävät Dim-tippukiviluo-
lassa, ja vierailullamme paikallisella hedelmätilalla tutustumme 
alueella viljeltäviin maittaviin hedelmiin. 

Aikuiset: 35 €
Lapset 7-14v: 17 €
Lapset 0-6v: Ilmaiseksi
Retkipäivä: Lauantaisin Incekumista ja Alanyan alueelta

Alanyan helmet
Alanyan viehättävä kaupunki, ja sitä ympäröivät upeat Taurus-
vuoret ja turkoosina välkehtivät rantavedet avautuvat eteem-
me Alanyan linnoitukselta käsin aina 250 metrin korkeudesta. 
Damlataksen tippukiviluola on tunnettu sekä kauneudestaan 
että tervehdyttävästä ilmastaan, ja se onkin linnoituksen kanssa 
ehdottomasti kokemisen arvoinen. Retken kruunaa auringonlas-
kun aikaan nautittava illallinen, joka tarjoillaan joko veneellä tai 
Alanyan värikkäällä satama-alueella.

Aikuiset: 35 €
Lapset 7-14v: 17 €
Lapset 0-6v: Ilmaiseksi
Retkipäivä: Keskiviikkoisin Antalyasta ja Belekistä

Antalyan helmet
Antalya on kokemisen arvoinen, yli miljoonan asukkaan 
kaupunki, ja se on rakennettu 39 metrin korkeuteen meren-
pinnasta. Kaupungin alueella on useita upeita vesiputouksia,  
ja vieraillemmekin niistä kauneimmista, Düdenin putouksella.  
Antalyan ykkösnähtävyys on ehdottomasti Kaleici, vanha kau-
punki, jonka kauniilla kaduilla on nähtävyyksiä, shoppailumah-
dollisuuksia, ravintoloita sekä alueen suosituin nähtävyys, upea 
Hadrianuksen portti.  

Aikuiset: 20 €
Lapset 7-14v: 10 €
Lapset 0-6v: Ilmaiseksi
Retkipäivä: Keskiviikkoisin Incekumista ja Alanyan alueelta

Manavgatin vene- ja ostosretki
Ostoksia ja aurinkoa, mikä ihana lomapäivä! Manavgatin 
markkinat ovat Antalyan alueen suosituimmat,  ja tarjolla 
on kaikkea mahdollista maan ja taivaan väliltä. Vierailemme 
myös tekstiilioutletissa, ja ostoskassien täytyttyä suuntamme 
kohti smaragdin vihreää Manavgatin jokea. Ankkuroimme 
jokiveneemme hiekkasärkälle, jossa voit uida joko viileässä ja 
makeassa jokivedessä tai turkoosina hohtavassa Välimeressä! 

Aikuiset: 39 €
Lapset 7-14v: 20 €
Lapset 0-6v: Ilmaiseksi
Retkipäivä: Maanantaisin Antalyasta, Belekistä, Incekumista ja 
Alanyan alueelta



NAZARIN PERHE JA SEIKKAILUT 



Piratkryssning
Följ med Captain Nemo's besättning på en fantastisk äventyrsdag 
på Manavgatfloden! Det blir en dag fylld med skoj och lek 
ombord på piratskeppet, och när vi kastar ankare och går i land på 
stranden börjar den stora skattjakten! De internationella piraterna 
gör dagen oförglömlig och alla äventyrslystna pirater, stora som 
små, är välkomna att delta. Skepp ohoj, häng med oss!

Aikuiset: 35 €
Lapset 3-12v: 20 €
Lapset 0-2v: Ilmaiseksi
Utflyktsdag: Tisdag från Side, Incekum och Alanya-området

Akvarium
Antalyas akvarium är ett av världens största och huserar massor 
med färgglada fiskar från hela världen – stora som små, fredliga 
som skräckinjagande. Hajar och rockor simmar över oss i det  
131 meter långa tunnelakvariet. Akvariets inredning och design är 
verkligen unikt, med både flyg- och skeppsbrott och ett storslaget 
korallrev. I ”Snow World”, snölandet, kan du rulla runt i riktig snö 
och göra snöbollar även om temperaturen visar 40 grader utanför.

Aikuiset: 49 € (endast entré 25 € inkluderar inte Snow World)
Lapset 7-12v: 39 € (endast entré 17 € )
Lapset 0-6v: Ilmaiseksi
Utflyktsdag: Torsdag och söndag från Antalya och Belek  
Varje dag endast inträde.

Merirosvoristeily
Liity Kapteeni Nemon ja miehistön mukana huikealle seikkailulle 
Manavgat-joelle! Vietämme hauskan päivän seilaten ja 
leikkien merirosvolaivalla, ja hiekkasärkälle saavuttuamme 
heitämme ankkurin rantahiekkaan ja lähdemme koko joukolla 
aarteenetsintään!  kansainväliset  merirosvot tekevät päivästä 
unohtumattoman, ja kaiken ikäiset- ja seikkailunhaluiset 
merirosvosvot ovat tervetulleita seilaamaan kanssamme! Hiiohoi, 
tulethan mukaan!

Aikuiset: 35 €
Lapset 3-12v: 20 €
Lapset 0-2v: Ilmaiseksi
Retkipäivä: Tiistaisin Sidestä, Incekumista ja Alanyan alueelta

Vesipuisto
Pidäthän tiukasti kiinni uimarenkaastasi mennessäsi vauhdilla ylös 
ja alas hauskoja vesiliukumäkiä, ja piditpä sitten kiemuraisista 
liukumäistä taikka hitaasti lipuvista vesistä, hauskanpitoa ja 
mukavaa yhdessäoloa on varmasti tiedossa! Vesipuistossa on 
altaita ja vesiliukumäkiä eri ikäisille uimareille, ja kauttamme 
saa kätevästi myös pelkkiä sisäänpääsylippuja useisiin eri 
vesipuistoihin erikoishinnoin. Kuva on otettu vesipuisto Troysta.  
Vesipuisto Troy: 42/28 €*, lapset 3-11v: 29/19 €*, lapset 0-2v: ilmaiseksi  
Retkipäivä: maanantaisin ja perjantaisin Antalyasta ja Belekistä. Joka 
päivä ainoastaan sisäänpääsyllä. *Vain sisäänpääsy.
Waterplanet: 36 €, lapset 3-11v: 22 €, lapset 0-2v: ilmaiseksi 
Retkipäivä: maanantaisin ja lauantaisin Sidestä. Tiistaisin ja lauantaisin 
Incekumista ja Alanyan alueelta.
Damlatas Aquapark: 16 €, lapset 3-11v: 9 €, lapset 0-2v: ilmaiseksi 
Retkipäivä: Joka päivä ainoastaan sisäänpääsy

Aquarium
Antalyan akvaario on yksi maailman suurimmista, ja siellä voi 
ihastella tuhansia värikkäitä, niin isoja kuin pieniä että rauhallisia 
ja hurjiakin kalalajeja ympäri maailman.  Hait ja rauskut lipuvat 
yllämme 131 metriä pitkässä tunnelissa, ja akvaarion upea sisustus 
lentokoneen- ja laivan hylkyineen, sekä upea koralliriutta, ovat 
vertaansa vailla. Snow World-lumimaassa voi toden totta pyöritellä 
myös lumipalloja ja laskea liukumäkeä ihan oikeassa lumessa vaikka 
ulkolämpötila olisi jopa 40 astetta! 

Aikuiset: 49 € (pelkkä sisäänpääsy 25 €, ei sisällä Snow worldia)
Lapset 7-12v: 39 € (pelkkä sisäänpääsy 17 € ), Lapset 0-6v: Ilmai-
seksi, Retkipäivä: Torstaisin ja sunnuntaisin Antalyasta ja Belekistä,  
pelkkä sisäänpääsy päivittäin

Lazy Day Cruise – All Inclusive
Aurinkoa, merta, uintia ja täydellistä rentoutumista! Nauti auringon 
lämpimistä säteistä, viilentävistä uimatauoista ja vaikkapa kylmästä 
drinkistä laivan kannella Välimeren upeita vuoristo- ja merimai-
semia ihastellen. All Inclusive-tarjoilu paikallisine juomineen tekee 
retkipäivästä mutkattoman miellyttävän, ja veneellä valmistettavan 
lounaan jälkeen on aikaa ottaa vaikkapa pienet päiväunet tai jatkaa 
auringonottoa laivan lipuessa hohtavan kimmeltävillä vesillä.

Aikuiset: 42 € Antalyasta ja Belekistä, 39 € Sidestä, Incekumista  
ja Alanyan alueelta
Lapset 7-14v: 20 €, Lapset 0-6v: Ilmaiseksi
Retkipäivä: Maanantaisin ja perjantaisin Antalyasta ja Belekistä, 
keskiviikkoisin ja sunnuntaisin Incekumista ja Alanyan alueelta



NAZARIN KULTTUURI JA VIIHDE



Alanya Delight
Alanya Delight on ykkösretki Alanyan tärkeimmille 
nähtävyyksille. Vierailu linnoituksella avaa henkeäsalpaavan 
kauniit maisemat kohti Taurusvuoria sekä Kleopatran rantaa, 
ja Dim-luolassa ihastelemme toinen toistaan upeampia 
tippukivimuodostelmia. Luola on Turkin toiseksi suurin yleisölle 
avoinna oleva tippukiviluola. Dimcayn jokialue on Alanyaa 
kauneimmillaan, ja siellä on ihanaa viettää aikaa uiden ja 
rentoutuen. Vapaata aikaa jää myös ostosten tekoon Alanyan 
keskustassa. 

Aikuiset: 46 €
Lapset 7-14v: 23 €
Lapset 0-6v: Ilmaiseksi
Retkipäivä: Keskiviikkoisin Sidestä ja Incekumista

Minun Turkkini
Suurkaupunkien ulkopuolella tuntuu siltä kuin kiire häviäisi 
kokonaan, ja Minun Turkkini-retki onkin kuin pieni kurkistus 
turkkilaiseen arkeen ja verkkaiseen elämän menoon pienessä 
vuoristokylässä. Vierailemme viehättävässä kylässä, sen 
vanhassa moskeijassa sekä aidossa, historiallisessa kodissa, jossa 
nautimme myös lounaan. Vierailu paikallisessa koulussa on 
varsin mielenkiintoinen, ja yksi euro retkihinnasta lahjoitetaan 
koulun ylläpitoon ja materiaalihankintoihin.

Aikuiset: 35 €
Lapset 7-14v: 17 €
Lapset 0-6v: Ilmaiseksi
Retkipäivä: Torstaisin Sidestä, Incekumista ja Alanyan alueelta

Hamam-turkkilainen sauna
Jokaisessa Turkkilaisessa kaupungissa on vähintään yksi Hamam, 
ja perinteen mukaan siellä käydään säännöllisesti sekä puhdistau-
tumassa että rentoutumassa ystävien kanssa. Pesurutiinien alkaes-
sa istutaan lämpöisessä marmorihuoneessa ja odotellaan ihon peh-
menemistä.  Vaahtopesun ja kuorinnan myötä iholle kertynyt lika 
sekä kuolleet ihosolut irtoavat, ja pesun jälkeen ihosta tulee sileän 
pehmeä.  Kokemuksen päättää rentouttava hieronta.

Aikuiset: 29 €, Pegasos-hotelleista voi ostaa hamam-paketin hintaan 42 €
Lapset 7-14v: 15 €, Pegasos-hotelleissa : 21 €
Lapset 0-6v: Ilmaiseksi
Retkipäivä: Päivittäin Antalyasta, Belekistä, Sidestä, Incekumista ja 
Alanyan alueelta. Päivittäin Pegasos-hotelleissa hotellin vieraille

Sea to Sky Phaselis
Phaseliksen rauniolla tutustumme antiikin satamakatuun ja 
kauniiseen amfiteatteriin. Nousemme myös ylös Tahtali-vuorelle 
aina yli 2300 metrin korkeuteen yhdellä Euroopan pisimmillä
köysiradoilla. Henkeäsalpaavan kauniit maisemat avautuvat 
suoraan edessäsi Välimerelle ja jylhään vuoristoon.  Lounas 
nautitaan kauniissa ravintolassa luonnon helmassa, purojen ja 
pienten vesiputousten solinassa. 

Aikuiset: 64 €
Lapset 7-14v: 32 €
Lapset 0-6v: Ilmaiseksi
Retkipäivä: Keskiviikkoisin Antalyasta



Full Fun 
Jeeppisafari ja joenlasku saman päivän aikana? Kyllä, nyt on mah-
dollista yhdistää nämä kaksi suosikkia yhteen! Jeeppisafari starttaa 
liikkeelle aamupäivän aikana, ja matka suuntaa kohti vuoristoa 
ja upeita maisemia. Lisää vauhtia ja veden pärskeitä on luvassa 
lounaan jälkeen, jeepin vaihtuessa meloihin ja rafting-lauttaan 
Köprülü-kanjonissa! Tälle retkelle tarvitset mukaan iloista seikkailu-
mieltä ja vaihtovaatteet uimavarusteiden kera. Tervetuloa mukaan 
aktiivisen lomapäivän viettoon!

Hinta: 65 €
Minimi-ikä: 12
Retkipäivä: Perjantaisin Belekistä ja Sidestä

Aladdin Canyoning 
Canyoning retki on uutuus vuodelle 2014, ja se on täysi paketti 
aktiivista liikkumista! Päivän aikana tehdään niin suurempia kuin 
pienempiäkin hyppyjä veteen, kiipeillään ja laskeudutaan alas ja 
uidaan viilentävissä vesissä auringonpaisteesta nauttien. Retki 
toteutetaan vuoristoisissa maisemissa, ja välillä liikutaan ahtaissa 
ja korkeissakin paikoissa, joten päivä on kunnon adrenaliinipotku 
aktiviiselle lomailijalle. Retkeä suositellaan hyväkuntoisille.

Aikuiset: 59 €
Lapset 7-13v: 30 €
Retkipäivä: Tiistaisin ja lauantaisin Belekistä, Sidestä,  
Incekumista ja Alanyan alueelta

Jeeppisafari 
Yksi parhaimmista kokemuksista Turkissa on lähteä jeeppisafarille!  
Jeeppisafarilla ajamme kauas vilkkaasta kaupungista ylös Taurus-
vuorien rauhaan, ja matkan aikana pysähdymme ihastelemaan 
kaunista ja koskematonta luontoa,  majesteettisia vuoria ja vehreitä 
mäntymetsiä. Ajamme paikkoihin, joita olisi muutoin vaikeaa, ellei 
jopa mahdotonta löytää. Lähde mukaan koko matkaseurueesi 
kanssa, istahda alas ja nauti tästä rennosta ja mukaansa tempaavas-
ta päivästä!  

Aikuiset: 44 €, Lapset 7-14v: 22 €
Retkipäivä: Maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin Antalyasta 
ja Belekistä. Tiistaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin Sidestä, Inceku-
mista ja Alanyan alueelta.

Rafting - Joenlasku 
Kaipaatko lomallesi muutakin sisältöä kuin pelkkää auringonottoa 
ja altaalla uimista? Haluatko nauttia auringosta ja lomastasi myös 
aktiivisemmissa merkeissä? Piristä lomapäivääsi pienellä adrena-
liinipotkulla, ja lähde kanssamme melomaan kohisevalle joelle! 
Joenlasku on hauskaa ulkoilmaurheilua Köprülü-kanjonissa, ja 
se sopii myös aloittelijoille. Retken aikana on myös uimataukoja, 
jolloin voit istahtaa ja kellahtaa veteen virran vietäväksi ja nauttia 
veden pärskeestä!

Hinta: 49 €
Minimi-ikä: 12
Retkipäivä:Tiistaisin ja lauantaisin Antalyasta, Belekistä, Sidestä, 
Incekumista ja Alanyan alueelta.

NAZARIN URHEILU JA AKTIVITEETIT



Sukellus
Turkki on ihanteellinen sukelluskohde niin kokeneelle kuin ensiker-
taa sukeltavallekin kirkkaiden vesien ja lämpimän veden ansiosta. 
Vedenalanainen maailma tarjoaa nähtäväksi monia erilaisia kaloja, 
kalaparvia ja jopa merikilpikonnia, ja näkemistä kuten onkaloita, 
luolia ja hylkyjä, riittää myös kokeneille sukeltajille. Sukellusretken 
aikana kerrotaan laitesukelluksen perusteista ja tehdään kaksi 
sukellusta ammattisukeltajien johdolla. 

Pris: 65 € henkilö ((ilman sukellusta 22 €)
Minimi-ikä: 14 v.
Retkipäivä: Päivittäin Antalyasta, Belekistä, Sidestä,
Incekumista ja Alanyan alueelta.

Golf 
Turkki on yksi Euroopan suosituimmista golf kohteista 
korkeatasoisten kenttien ja laadukkaiden hotellien ja hyvän 
palvelun ansiosta. Belekissä on useita golf kenttiä, jotka ovat 
toinen toistaan upeampia ja monet kentät ovat tunnettujen 
suunnittelijoiden kuten Fehertyn, Montgomerien, Dyen, 
Thompsonin ja Faldon, suunnittelemia. Oppaat auttavat 
mielellään varausten teossa ja järjestävät tarvittaessa myös 
menopaluukuljetukset hotelliltasi sovittuina aikoina.

Retkipäivä: sopimuksen mukaan

Deluxe Safari 
Deluxe safaria voisi kuvailla nykyaikaiseksi jeeppisafariksi 
ilmastoiduilla Amarok jeepeillä! Jylhä vuoristomaisema ja vihreänä 
loistavat mäntymetsät ovat uskomattoman kauniita, ja hetki, 
jolloin saavumme upeaan Anatolian kanjoniin, on ikimuistoinen. 
Retken aikana ylitetään myös joki koskenlaskulautalla, 
joten muistathan ottaa uima-asun mukaan. Tämän retken 
hinnasta lahjoitetaan yksi euro uusien puiden istuttamiseen 
metsäpaloalueelle, joka paloi vuonna 2008.

Aikuiset: 79 €
Lapset 7-14v: 57 €
Retkipäivä: Keskiviikkoisin Antalyasta, Belekistä, Sidestä, 
Incekumista ja Alanyan alueelta.

Mönkijäsafari
Haluaisitko kokeilla lomallasi jotain hieman vauhdikkaampaa 
menoa? Mönkijäsafarilla vauhtia riittää, ja retki ei suinkaan ole 
pelkästään pari tuntia pöllyävää tomua ja jarrutusjälkiä, vaan myös 
kaikin puolin hauska lomakokemus eteläisen rannikon upeassa 
luonnossa mäntymetsien lomassa! Retki on hauska isommallekin 
porukalle luonnon omalla leikkikentällä!

Hinta: 49 €
Minimi-ikä: 16 v.
Retkipäivä: päivittäin Antalyasta, Belekistä, Sidestä,  
Incekumista ja Alanyan alueelta



NAZAR SHOPPING & VIP



Antalya VIP Deluxe
Järjestämme myös yksityisiä, sinulle räätälöityjä retkiä oman eng-
lanninkielisen oppaan, auton ja kuljettajan kera. VIP Deluxe-ret-
kellä vierailemme Aspendoksen amfiteatterilla, yhdellä maailman 
parhaiten säilyneistä teattereista, joka on kuuluisa täydellisestä 
akustiikastaan.  Düdenin vesiputoukset lumoavat kauneudellaan, 
poluillaan sekä ”toivomusluolalla” vesiputouksen alapuolella. Kak-
kukahvit kauniin vanhan kaupungin kupeessa, satamaa ihastellen, 
päättävät tämän upean retkipäivän.
Yes: 4 osallistujaa: 96 € per hlö, 2 osallistujaa: 159 € per hlö.
Retkipäivä: Sopimuksen mukaan kaikista kohteista 

Sunset Shopping i Alanya
Tunnelmallisten iltatuntien aika on paras hetki ostoskierrokselle 
Alanyan kauniissa lomakaupungissa.  Vierailemme kultaliikkeessä, 
nahkakaupassa sekä kaupungin tunnetussa kala- ja hedelmäba-
saarissa, jossa tutustumme esimerkiksi tuoksuvien mausteiden 
maailmaan. Aikaa jää myös muuhun ostostentekoon ja kaupungin 
elämänmenon ihasteluun Alanyan viihtyisällä satama-ja basaari 
alueella. Ostaessasi yhden retken retkivalikoimastamme, tarjo-
amme tämän ostosretken sinulle veloituksetta!
Aikuiset: 12 €, Lapset 0-14v: Ilmaiseksi
Retkipäivä: Perjantaisin ja sunnuntaisin Incekumista ja Alanyan 
alueelta

Sunset Shopping Sidessä
Päivän taittuessa iltaan on aika lähteä shoppailemaan Siden 
parhaisiin liikkeisiin! Vierailemme kultaliikkeessä, nahkakaupassa 
ja mausteputiikissa, ja kävelemme Siden hurmaavilla keskustan 
kaduilla nauttien lomakohteen värikkäästä vilinästä ja kauniista 
satamamaisemasta. Aikaa jää myös muuhun ostosten tekoon tai 
vaikkapa parhaiden lomakuvien ottoon Apollon temppelin juurel-
la. Ostaessasi yhden retken retkivalikoimastamme, tarjoamme 
tämän retken veloituksetta!

Aikuiset: 12 €, Lapset 0-14v: Ilmaiseksi
Retkipäivä: Perjantaisin ja sunnuntaisin Sidestä 

Antalya City Shopper
Antalyassa on hienot ostosmahdollisuudet, ja vierailemmekin kau-
pungin parhaissa ostospaikoissa! Suuressa nahkaliikkeessä on tarjolla 
muodikkaita nahkatuotteita, ja koruliikkeen laajasta koruvalikoimas-
ta löytyy upeita koruja niin lapsille, nuorille, naisille kuin miehillekin. 
Antalyan yhdessä trendikkäimmissä ja suurimmassa ostoskes-
kuksessa on aikaa kierrellä liikkeissä ja istahtaa vaikkapa kahville. 
Ostaessasi yhden retken retkivalikoimastamme, tarjoamme tämän 
ostosretken veloituksetta!
Aikuiset: 12 €, Lapset 0-14v: Ilmaiseksi
Retkipäivä: Perjantaisin Antalyasta ja Belekistä

Manavgatin markkinat & shoppaus
Manavgatin markkinoilla on aitoa markkinatunnelmaa, ja väenpal-
jous ihastuttaa värikkyydellään. Markkinat ovat avoinna auringon-
noususta auringonlaskuun, ja niin matkailijat kuin paikalliset asuk-
kaatkin tekevät siellä ostoksia. Tuoreiden hedelmien ja vihannesten 
tuoksu on ihana, ja varsinkin tekstiileiden ja muiden tarvikkeiden 
hinnoista on tapana tinkiä. Teemme ostoksia myös kiinteiden hin-
tojen tekstiilioutletissa, jossa valikoimaa on kodin tekstiileistä koko 
perheen vaatetukseen.
Aikuiset: 19 €, Lapset 7-14v: 9 €, Lapset 0-6v: Ilmaiseksi
Retkipäivä: Torstaisin Sidestä, Incekumista ja Alanyan alueelta



NAZAR EXTRA



Fire of Anatolia/Troy Tanssishow
Maailmankuulu, yli 100 henkinen ammattilaistanssijaryhmä, viih-
dyttää kesäisin upeilla tanssiesityksillään Aspendos Gloria-areenal-
la. Ryhmä on tehnyt maailmanennätyksen tanssimalla 241 askelta 
minuutissa, ja se on esiintynyt jo yli 85 eri maassa. Kerrassaan 
huikea show!

Aikuiset: 52-55 €, Lapset 7-11v: 15 €, Lapset 0-6v: Ilmaiseksi
Retkipäivä: Tiistaisin ja perjantaisin Antalyasta, Belekistä, Sidestä, 
Incekumista ja Alanyan alueelta

Pamukkale - Pumpulilinna
Pamukkale on Turkin suosituimpia retkikohteita! Pamukkalen läm-
min, kalkkipitoinen vesi virtaa alas 100 metriä korkeata kiviseinämää 
muodostaen valkoisia tasanteita, tippukiviä ja vesialtaita. Vedellä 
uskotaan olevan monia ihotauteja ja sydänsairauksia parantavia 
vaikutuksia, ja sen uskotaan myös nuorentavan. Vierailemme retkel-
lämme myös hyvin säilyneessä antiikin raunioiden kaupungissa.

Aikuiset: 72 €, Lapset 7-14v: 36 €, Lapset 0-6v: Ilmaiseksi
Retkipäivä: Perjantaisin Antalyasta, Belekistä, Sidestä, Incekumista 
ja Alanyan alueelta.

Autonvuokraus Turkissa on paljon kaunista luontoa ja upeita nähtävyyksiä. Mikäli haluat tutustua paikalliseen alueeseen 
vuokraamalla auton, autamme mielellämme vuokrauksessa ja reittiehdotuksissa.

Sea to Sky-köysirata
Yksi Euroopan pisimmistä köysiradoista nousee upealle Tahtalin 
vuorelle noin 2300 metrin korkeuteen. Henkeäsalpaavan kauniit 
maisemat avautuvat suoraan edessäsi kimmeltelevälle Välimerelle 
ja jylhään vuoristoon.

Aikuiset: 49 €, Lapset 7-14v: 25 €, Lapset 0-6v: Ilmaiseksi
Retkipäivä: Keskiviikoisin Antalyasta

Kappadokien (1 ja 2 päivän retket)

Kappadokia on luonnonmuodostelmineen ja maanalaisine kau-
punkeineen kerrassaan kokemisen arvoinen. Valtava tulivuori, 
kulunut aika ja luonnonvoimat ovat jättäneet jälkeensä satumai-
sen maiseman ja pehmeään kiveen on kaivettu kirkkoja, asuntoja 
ja jopa kaupunkeja. Retki saatavilla lomakauden aikana myös 
päivän retkenä lentäen (hinta-ja lisätiedot oppailta). 

Kaksi päivää sisältäen hotellin: 
Aikuiset: 135 €, Lapset 7-14v: 68 €, Lapset 0-6v: Ilmaiseksi
Retkipäivä: Maanantaisin Antalyasta, Belekistä, Sidestä,
Incekumista ja Alanyan alueelta

Yksi päivä sisältäen lennon: 
Hinta: 189 €
Retkipäivä: Tiistaisin Antalyasta, Belekistä, Sidestä, Incekumista ja 
Alanyan alueelta

Maksuton kuljetuspalvelu Oletko etsimässä kaupungin parasta matkamuistoa tai miellyttävää ravintolaa? Moni yhteistyökump-
panimme tarjoaa ilmaisen kuljetuspalvelun hotelliltasi. Ota yhteyttä oppaaseesi saadaksesi lisätietoja ja varataksesi kuljetuspalvelun.


