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Tervetuloa turkkiin!*



Shopping

Ylhäällä: Efesos.
vasemmalla: Kusadasin ranta.

Oikealla: Lintusaari.

TERVETULOA 

KUSADASIIN
Kusadasi on Turkin länsirannikon kehittynein lomakylä. Sen keskustassa on miellyttäviä kiemurtelevia kujia, joissa on 
piilossa sekä historiallisia moskeijoita että moderneja liikkeitä. Muutaman kilometrin päässä Kusadasin ulkopuolella on 
rauniokaupunki Efesos, joka on yksi Turkin suosituimmista nähtävyyksistä. 

Nähtävyydet
Jos haluat vaihtelua auringon ottoon altaalla tai rannalla, on 
Kusadasissa paljon koettavaa! Vierailemme mielenkiintoisim-
missa nähtävyyksissä retkillämme. Ota yhteyttä oppaaseem-
me, lisätietoa retkistä löydät myös tästä kirjasta. 

Lintusaari
Sana Kusadasi tarkoittaa ”Lintusaarta”, ja pieni saari sata-
man vieressä onkin kaupungin tunnusmerkki. Älä matkusta 
kotiin ennen kuin olet käynyt täällä viehättävällä saarella,
jossa on Ottomaanien vanha seikkailullinen linnoitus.
Saari on valaistu kauniisti iltaisin.

Efesos
Tuhansia vuosia vanha roomalaisten rauniokylä on loman 
ehdoton vierailukohde. Alue on erittäin hyvin säilynyt ja voit 
aistia entisajan suurkaupungin tunnelman. Löydät täältä 
kauppoja, taloja, yleisiä käymälöitä, maailman suurimman 
amfiteatterin ja kuuluisan Celsus-kirjaston joka on yksi maa-
ilman kuvatuimmista rakennuksista. 

Dilek Peninsula kansallispuisto - Millipark
Luonnonsuojelupuisto, joka on osittain avoinna yleisölle, 
sijaitsee 30 kilometria kaupungin ulkopuolella. Alue on 
luonnonkaunis rantoineen ja metsineen. Pääset tänne 
helposti taksilla tai dolmuksella.

Ostokset
Kusadasi on oikea ostosparatiisi, ja kaupungin omat käsi-
työläiset valmistavat kauniita keramiikka- ja kiviesineitä. 
Keskustassa on myös nahkaliikkeitä joista löydät laadukkaita 
nahkatuotteita. Pienestä naapurikylästä Sökestä löydät suu-
ren valikoiman Outlet-liikkeitä. Opastamme sinut mielelläm-
me parhaisiin ostospaikkoihin.
Jos haluat käydä ostoksilla paikallisilla markkinoilla, on 
sinulla valittavanasi monta eri vaihtoehtoa. Lisätietoja saat 
oppailtamme. Huomioi, että markkina-ajat ja –paikat voivat 
muuttua.

Tiistaimarkkinat Ladies Beach rannalla
Suuri valikoima hedelmiä ja vihanneksia. 

Keskiviikkomarkkinat keskustassa
Pääasiallisesti vaatteita ja tekstiilejä. Markkinat järjestetään 
Dolmus-asemalla, Kusadasin keskustassa.

Perjantaimarkkinat keskustassa
Suuri valikoima paikallisia ruokia, muun muassa hedelmiä 
ja vihanneksia sekä makeisia ja leivonnaisia. Markkinat 
järjestetään Dolmus-asemalla, Kusadasin keskustassa.

Lauantaimarkkinat Selcukissa
Jos haluat kokea paikalliset markkinat, vieraile Selcukissa. 
Pääset tänne helposti dolmuksella joka kulkee Kusadasin 
dolmusasemalta. Bussi ajaa Aqua Fantasyn ohi matkalla 
Selcukiin. 

Rannat
Kaupunkiranta
Sijaitsee Kusadasin keskustassa satamabulevardin varrella, 
joten olet lähellä kaikkea nauttiessasi auringosta. Ranta on 
erittäin suosittu. 

Ladies Beach
Hieno hiekkaranta muutaman kilometrin päässä kaupun-
gista etelään. Paikallisbussit kulkevat Ladies Beach rannalle 
keskustasta monta kertaa tunnissa. 

Long Beach
6 km keskustasta etelään sijaitsee yksi Kusadasin parhaista 
rannoista. Tilaa on runsaasti ja tarjolla on useita ruokapaikkoja.

Ravintolat ja yöelämä
Kusadasista löytyy useita hyviä ravintoloita, erityisesti vanhasta 
kaupungista. Vieraile esimerkiksi Erzincan ravintolassa, joka on 
yksi Kusadasin pienistä, tunnelmallisista ravintoloista. Satamas-
ta löytyy monia hienoja ravintoloita, joissa tarjoillaan fantastisia 
kala- ja äyriäisvaihtoehtoja. Niin kutsuttu baarikatu vanhassa 
kaupungissa on usein kehuttu vilkkaasta yöelämästään. Täältä 
löytyy yökerhoja, jotka ovat auki pitkään. Sataman baareissa ja 
ravintoloissa soitetaan usein live-musiikkia.

Liikkuminen paikasta toiseen
Kusadasissa on aina taksit lähellä. Useimmat taksit käyttävät 
taksimittaria, mutta voit myös sopia kiinteän hinnan esimer-
kiksi keskustan ja hotellin välillä. Muista sopia hinta etukä-
teen. 

Paikallisbussi dolmus (nimi tarkoittaa ”tupaten täynnä”) on 
hauska tapata liikkua ympäriinsä. Bussit ajavat edestakaisin 
koko päivän, mutta eivät liiku iltaisin tai öisin. Matka keskus-
tassa maksaa noin 2-5 liiraa ja maksat matkan kuljettajalle 
astuessa sisälle bussiin. 

KÄYTÄNNÖN TIETOJA

Pankki ja raha-automaatit
Raha-automaatteja on useita Kusadasin 

keskustassa ja suurimpien hotellien lähettyvillä. 

Rahanvaihtotoimistoja (change office) ja pank-

keja löydät keskustasta.

Lääkäri ja apteekki
Apteekkeja (eczane) on joka puolella. Jos tarvit-

set lääkäriä ota yhteyttä oppaaseemme. Lääkäri 

on tavoitettavissa myös seuraavista puhelin-

numeroista:

Euromed: +90 256 618 25 00

Özel Kusadasi sairaala: +90 256 618 25 00

Posti ja puhelin
Postitoimistot Turkissa ovat nimeltään PTT. Voit 

vaihtaa ulkomaalaista valuuttaa Turkin liiraksi, 

sekä ostaa postimerkkejä että puhelinkortteja. 

Suomen suuntanumero on 00358 ja sitten 

haluttu puhelinnumero ilman ensimmäistä 

nollaa. 



UUTUUS 2014:

COSTA DEL SOL!

All Inclusive-lomat upeaan Costa del Soliin ovat vuoden 
suuri uutuus. Espanjan Aurinkorannikolle tulo tarkoittaa 
kauniita maisemia, maukkaita ruokaelämyksiä ja mukavia 
kohtaamisia paikallisten kanssa. Voit myös tutustua 
rikkaaseen kulttuuriperintöön, upeisiin rantoihin ja 
idyllisiin maalaiskyliin.

Costa del Sol
Tällä rantaviivalla, joka on täynnä useita rantoja toinen toisen-
sa jälkeen, sijaitsee myös monta mielenkiintoista kaupunkia. 

Täältä löytyy mm. Malaga – sykkivä suurkaupunki ja Espanjan 
viidenneksi suurin kaupunki, Torremolinos – pitkällä, upealla 
rannalla ja viihtyisällä rantapromenaadilla, Täällä sijaitsee myös 
Benalmádena – yksi suosituimmista lomakohteista kuuluisalla 
Aurinkorannikolla ja Fuengirola – jossa voi nauttia kahdesta 
maailmasta: kaupunkielämästä ja rantakohteesta.

Holiday Village 
Täältä löytyy iso, upea 
vesipuisto, jota lapset 
tulevat rakastamaan. 
Kaiken lisäksi kuuluvat 
Nazarin lastenaktiviteetit 
hintaan! 

Hydros Boutique Hotel

Moderni boutique-hotelli 
gourmé á la carte-All 
Inclusivella. Piste iin 
päällä on huoneet omalla 
porealtaalla!

Ylhäällä: Malaga
Vasemmalla:  
Aasitaxi Mijaksessa
Alhaalla: Gibraltar

HOTELLIMME COSTA DEL SOLISSA:

RETKEMME

Nazarin lomahitit 
Valikoima meidän suosituimpia retkiämme. Koe suosittu 
turkkilainen sauna tai vieraile Kreikan Samos saarella.

Nazarin perhe ja seikkailut
Elämyksiä ja hauskanpitoa koko perheelle. Lähde 
kanssamme muun muassa suositulle perheristeilylle! 

Nazarin kulttuuri ja viihde 
Koe aito Turkki. Muistoja pitkäksi aikaa.

Nazarin urheilu ja aktiviteetit 
Haluatko aktiivisen loman?  
Tee se luonnon omalla leikkipaikalla! 

Nazarin shoppailu & lisät
Valikoima ostosretkiä. 
Voit esimerkiksi shoppailla Turkin kolmanneksi suurimmassa 
kaupungissa Izmirissä, tai opetella tinkimisen taidon 
paikallisilla markkinoilla. 

Osallistu mukaan retkillemme ja koe Turkin monipuolisuus! 
Riippumatta siitä haluatko nauttia auringosta ja rentoutumisesta, 
vauhdikkaista lomapäivistä, kauniista luonnosta, jännittävästä 
kulttuurista ja historiasta tai jos haluat pitää hauskaa koko perheen 
voimin, löydät meiltä sinulle sopivan retken. Oppaamme opastavat 
sinua mielellään jos haluat lisätietoa tai varata retken. Valinnan 
helpottamiseksi olemme jakaneet retkemme eri kategorioihin. 



Samos – Kreikkalainen saari

Kahden maan, kulttuurin ja kielten kokeminen saman 
loman aikana on mahdollista! Lauttamatkan jälkeen sinua 
odottaa kreikkalainen Samoksen saari, joka tunnetaan 
myös nimellä Vihreä Saari. Samos on tunnettu myös 
matemaatikko Pythagoraan kotipaikkana, ja se toivottaa 
vieraansa tervetulleiksi valkoisine ja sinisine taloineen, 
pienine putiikkeineen ja kodikkaine kahviloineen, joissa voi 
nautiskella vaikkapa lasillisen ouzoa. Samoksella on kaunii-
ta rantoja ja mahdollisuus vaikkapa autonvuokraukseen.

Aikuiset: 48 €
Lapset 7-14v: 32 €
Lapset 0-6v: Ilmaiseksi
Retkipäivä: Maanantai-lauantai

Hamam-turkkilainen sauna

Jokaisessa Turkkilaisessa kaupungissa on vähintään 
yksi Hamam, ja perinteen mukaan siellä käydään 
säännöllisesti sekä puhdistautumissa että rentoutumassa 
ystävien kanssa. Pesurutiineiden alkaessa istuskellaan 
lämpöisessä marmorihuoneessa ja odotellaan ihon 
pehmenemistä. Vaahtopesun ja kuorinnan myötä iholle 
kertynyt lika sekä kuolleet ihosolut irtoavat, ja pesun 
jälkeen ihosta tulee sileän pehmeä. Hamam on nautinto 
niin vartalolle kuin mielellekin! 

Aikuiset: 15 €
Lapset 7-14v: 8 €
Lapset 0-6v: Ilmaiseksi
Retkipäivä: Päivittäin

Sea Dream 
(veneretki vain aikuisille)

Lähde nauttimaan ihanasta päivästä Egeanmeren 
kimalteleville vesille! Jätämme kaupungin kiireen 
taaksemme, ja seilaamme merellä Kusadasin kaunista 
rannikkoa ihastellen. Nautiskelemme leppoisasta 
lomapäivästä aurinkoa ottaen, uiden ja vaikkapa kirjaa 
lukien ja merituulesta nauttien. Laivan ankkuroidessa on 
mahdollisuus pulahtaa uimaan. Nautimme päivän aikana 
myös lounaan, ja halutessasi saat myös uimapyyhkeen 
käyttöösi veneeltä. Retki on vain aikuisille yli 18 
vuotiaille.

Aikuiset: 44 €
Retkipäivä: Tiistaisin, torstaisin, perjantaisin

NAZARIN LOMAHITIT



NAZARIN PERHE JA SEIKKAILUT 

Lazy day- veneretki

Aurinkoa, merta, uintia ja täydellistä rentoutumista! Nauti 
auringon lämpimistä säteistä, viilentävistä uimatauoista ja 
vaikkapa kylmästä drinkistä laivan kannella Egeanmeren 
upeita vuoristo- ja merimaisemia 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: 33 €
Lapset 7-14v: 16 €
Lapset 0-6v: Ilmaiseksi
Retkipäivä: Päivittäin

Perheristeily

Lähde viettämään kanssamme ihanaa lomapäivää 
Egeanmerellä seilaten, uiden, aurinkoa ottaen ja kaunista 
Kusadasin rannikkoa ihastellen! Kansainväliset merirosvot 
tekevät päivästä mukavan koko perheelle, ja järjestävät 
hauskoja leikkejä ja pelejä lapsille. Lounas nautitaan 
veneellä, ja mukaan kannattaa ottaa myös snorklaus-
välineet. Kaiken ikäiset ja seikkailunhaluiset merirosvot 
ovat tervetulleita suositulle perheristeilyllemme! Hiiohoi, 
tulethan mukaan!

Aikuiset: 32 €
Lapset 7-14v: 16 €
Lapset 0-6v: Ilmaiseksi
Retkipäivä: Lauantaisin

Vesipuisto

Vesipuisto on koko perheen lomaparatiisi! 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 vesiliukumäkejä 
eri-ikäisille uimareille, ja saat kauttamme kätevästi myös 
pelkkiä sisäänpääsylippuja kahteen eri vesipuistoon 
erikoishinnoin.

Aikuiset: 22 €
Lapset 4-9v: 17 €
Lapset 0-3v: Ilmaiseksi
Retkipäivä: Päivittäin 



NAZARIN KULTTUURI JA VIIHDE

Kusadasin helmet

Kusadasi on upea lomakaupunki, jonka tunnelmallisella 
satama-alueella voi ihastella vierailevia risteilyaluksia. 
Sataman vieressä sijaitseva Lintusaari on kaupungin 
ehdoton tunnusmerkki, ja vanhan kaupungin kujat ovat 
ihania paikkoja käveleskellä ja tehdä ostoksia. Vierai-
lemme retkellämme kaupungin parhaissa ostospaikoissa 
keskustan alueella, ja tarjoamme tämän retken sinulle 
maksutta ostaessasi minkä tahansa retken monipuolisesta 
valikoimastamme Shopaholic-retkeä lukuun ottamatta.

Aikuiset: 10 €
Lapset 7-14v: 5 €
Lapset 0-6v: Ilmaiseksi
Retkipäivä: Sunnuntaisin

Pamukkale

Pamukkale on Efesoksen ohella yksi Turkin suosituimmis-
ta retkikohteista, ja se on kirjattu myös Unescon maa-
ilmanperintöluetteloon. Pamukkalen lämmin, kalkkipi-
toinen vesi virtaa alas 100 metriä korkeata kiviseinämää 
muodostaen valkoisia tasanteita, tippukiviä ja vesialtaita. 
Vedellä uskotaan olevan monia ihotauteja ja sydänsai-
rauksia parantavia vaikutuksia, ja sen uskotaan myös 
nuorentavan. Vierailemme retkellämme myös hyvin 
säilyneessä antiikin raunioiden kaupungissa.

Aikuiset: 59 €
Lapset 7-14v: 29 €
Lapset 0-6v: Ilmaiseksi
Retkipäivä: Tiistaisin

Efesos

Efesos on yksi Turkin tunnetuimmista ja vaikuttavimmista 
nähtävyyksistä, jonka arkeologisia kaivaus- ja restauroin-
titöitä on tehty vuodesta 1869 lähtien. Kaunis Celsuksen 
kirjasto, valtava amfiteatteri, marmorinen pääkatu ja 
temppelit lumoavat kävijöitä ympäri maailmaa. Vierailem-
me myös Neitsyt Marian talolla, Bulbulin vuorella, jossa 
Neitsyt Marian uskotaan viettäneen elämänsä viimeiset 
päivät. Tämä tunnelmallinen ja koskettava paikka on yksi 
Efesoksen retken unohtumattomia kohokohtia. 

Aikuiset: 46 €
Lapset 7-14v: 36 €
Lapset 0-6v: Ilmaiseksi
Retkipäivä: Maanantaisin



NAZARIN URHEILU JA AKTIVITEETIT

Jeeppisafari

Yksi parhaimmista kokemuksista Turkissa on lähteä 
jeeppisafarille! Jeeppisafarilla ajamme vilkkaasta 
kaupungista pienempiin kyliin ja kukkuloille, ja 
matkan aikana pysähdymme ihastelemaan kaunista 
ja koskematonta luontoa 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 
mukaansatempaavasta päivästä! Muistathan ottaa 
mukaasi myös uimavarusteet!

Aikuiset: 38 €
Lapset 7-14v: 25 €
Retkipäivä: Päivittäin 

Sukellus

Turkki on ihanteellinen sukelluskohde niin kokeneelle 
kuin ensikertaa sukeltavallekin kirkkaiden vesien ja 
lämpimän veden ansiosta. Vedenalanainen maailma 
tarjoaa nähtäväksi monia erilaisia kaloja, kalaparveja 
ja jopa merikilpikonnia, ja näkemistä riittää myös 
kokeneille sukeltajille. Sukellusretken aikana kerrotaan 
laitesukelluksen perusteista ja tehdään yksi sukellus 
ammattisukeltajien johdolla. Täydennä lomasi elämyksellä 
vedenalaisesta maailmasta!

Hinta: 30 € per henkilö
Minimi-ikäraja: 14v.
Retkipäivä: Päivittäin

Mönkijäsafari

Haluaisitko kokeilla lomallasi jotain hieman 
vauhdikkaampaakin menoa? Mönkijäsafarilla vauhtia 
riittää, ja retki ei suinkaan ole pelkästään pari tuntia 
pöllyävää tomua ja jarrutusjälkiä, vaan myös kaikin puolin 
hauska lomakokemus länsirannikon upeassa luonnossa! 
Retki on vauhdikas ja ainutkertainen kokemus, ja 
sopiva vaikka isommallekin porukalle luonnon omalla 
leikkikentällä. Mukaan mahtuu myös uimatauko, joten 
varaathan mukaan myös uimavarusteet!

Hinta: 49 € (1 henk.)/ 35 € (per henkilö, kun kaksi 
osallistujaa); Minimi-ikäraja: 16 v.
Retkipäivä: Maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin, 
lauantaisin, sunnuntaisin



NAZARIN SHOPPAILU & LISÄT

Maksuton kuljetuspalvelu 

Oletko etsimässä kaupungin parasta matkamuistoa tai 
miellyttävää ravintolaa? Moni yhteistyökumppanimme tarjoaa 
ilmaisen kuljetuspalvelun hotelliltasi. Ota yhteyttä oppaaseesi 
saadaksesi lisätietoja ja varataksesi kuljetuspalvelun.

Izmir – Länsirannikon pääkaupunki

Vilkkaassa Izmirissä asuu yli 3 miljoonaa asukasta, ja se tarjoaa 
erinomaiset ostosmahdollisuudet. Matkaamme Izmirissä lautalla 
kothi Karsiyakaa, Konak-aukiota, suurta bazaarialuetta ja 
näemme myös Izmirin tunnetuimman maamerkin, kellotornin. 
Bazaarialue tarjoaa tekstiilejä ja monenlaisia matkamuistoja, 
ja ostosmahdollisuuksia on myös outlet-keskuksessa. Ethän 
jätä kokematta Turkin kolmanneksi suurinta kaupunkia ja 
mahdollisuutta tehdä parhaat lomaostokset! 

Aikuiset: 38 €
Lapset 7-14v: 19 €
Lapset 0-6v: Ilmaiseksi
Retkipäivä: Sunnuntaisin

Autonvuokraus

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

Shopaholic

Kusadasissa on hyvät ostosmahdollisuudet, joten oletko valmis 
täyttämään ostoskassisi? Vierailemme retkellämme sekä Söken 
markkinoilla että outlet-keskuksessa, joista voi löytää lähes kaik-
kea mahdollista maan ja taivaan väliltä. Kulta- ja nahkaliikkeissä 
on upea tuotevalikoima, ja tällä ostosretkellä voit toden totta 
testata kuinka hyvä olet tinkimään! Mikäli teet ostoksia mielelläsi 
myös kiintein hinnoin, on outlet-keskus ehkäpä juuri sinua varten!

Aikuiset: 13 €
Lapset 7-14v: 7 €
Lapset 0-6v: Ilmaiseksi
Retkipäivä: Keskiviikkoisin


