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KAIKKI TARVITTAVAT TIEDOT LOMAASI VARTEN

Tervetuloa turkkiin!*





Nazarin oppaina ja aktiviteettioppaina toivotamme sinut ja perheesi lämpimästi tervetulleiksi Turkkiin ja toivomme,  
että lomastasi kanssamme tulee unohtumaton kokemus.

Turkki on upea lomamaa riippumatta siitä, mihin vuodenaikaan haluat matkustaa. Turkissa saat nauttia ihanista hiekkarannois-
ta, kauniista luonnosta ja kiehtovasta historiasta. Täältä löydät myös ystävällisiä asukkaita ja tietysti meidän monta hienoa All 
Inclusive–hotellia, jotka tarjoavat sinulle hyvää ruokaa, rentouttavia allasalueita sekä kaikille sopivia ja mukavia aktiviteetteja. 

Meitä oppaita ja aktiviteettiohjaajia on yhteensä noin 85 täällä Turkissa, ja tärkeimpänä tehtävänämme on tehdä 
matkastanne mitä parhaimman lomaelämyksen. Kutsummekin itseämme sen mukaisesti Dream Providereiksi, unelmien 
toteuttajiksi. Tule luoksemme, mikäli sinulla on kysyttävää, haluat vinkkejä hotellistasi, matkakohteestasi, tai jos haluat 
kertoa meille  lomakokemuksistasi. Odotamme innolla tapaamistasi!

Tästä esitteestä löydät paljon käytännöllistä tietoa ja inspiraatiota, minkä avulla saat mahdollisimman paljon irti lomastasi 
ihanassa Turkissa.

Oikein hyvaa lomaa!
Sinun Nazar oppaasi

TERVETULOA TURKKIIN!
Arvoisa vieras



Me teemme 
kaikkemme, jotta 
lomastasi tulee 
mahtava elämys 
– ANNA MEI-
DÄN AUTTAA!



NAZAR-OPPAAT 
NAZAR  
COLLECTION

Alla olevasta kuvauksesta voit lukea omista aktiviteeteistamme, joita järjestämme lapsillesi ja nuorille täällä hotellilla. 
Lapsesi osallistumisesta voit ilmoittaa aktiviteettiohjaajalle paikan päällä, merirosvokerhon alueella. Jos haluat ilmoittaa 
lapsesi uimakouluun, muista tehdä se päivää aikaisemmin.

OMAT LASTEN- SEKÄ NUORTENAKTIVITEETTIMME SISÄLTYVÄT HINTAAN!

CAPTAIN 
NEMON 
MERIROS-
VOKERHO

Ovatko sinun lapsesi 
aitoa merirosvoaines-
ta? Merirosvokerhossa 
lähdemme aarrejahdille 
ja opettelemme meriros-
votanssin!

CHILL  
OUT  
CLUB

Vapaavyöhyke vain 
nuorille! Testaamme eri 
urheilulajeja ja aktivi-
teetteja sekä pidämme 
hauskaa iltaisin.

SWIM 
A’HOY

Nazarin oma Pohjois-
maalainen uimakoulu, 
josta löydät kaikkea 
vesileikeistä vesiturvalli-
suuteen sekä teoriaope-
tukseen.

UUTUUS  
2014:  
DANCE 
STARS 

Pegasos-hotelleissamme 
opettelemme tanssiliik-
keitä uusimpien hittejen 
rytmissä. Kerran viikossa 
pidämme tanssiesityk-
sen!

Nazar Collection on yhteisnimitys omille hotelleillemme, 
joissa meidän omat, pohjoismaiset aktiviteettioppaamme 
viihdyttävät pikkuvieraita omassa merirosvokerhossamme ja 
uimakoulussamme sekä nuoria omassa nuorisoklubissamme.

Täällä saat myös mitä parhainta ja kattavinta palvelua. Me, 
Nazar-oppaat olemme hotellilla lähes yhtä usein kuin sinäkin, 
joten löydät meidät useimmiten päiväsaikaan hotellin alueelta. 

Palveluaikoina löydät meidät hotellin aulasta palvelutiskil- 
tämme. Palveluaikojen ulkopuolella päiväsaikaan voit olla 
meihin yhteydessä soittamalla Nazarin omaan palvelunu-
meroon. Iltaisin numero on käytössä akuuteissa asioissa. 
Löydät puhelinnumeron ja palveluajat meidän ilmoitustau-
lultamme sekä tästä hotellikirjasta.

Nazar Collectioniin kuuluu Aqua Fantasy, Pegasos Wor-
ld, Pegasos Resort ja Pegasos Royal Turkissa sekä Holiday 
Village Espanjassa.

ME OLEMME SINUN DREAM PROVIDEREITASI 



NAZAR-OPPAAT  
PREMIUM  
COLLECTION

Vasemmalla: Titanic Lara, Keskellä: IC Residence

Oikealla: Royal Alhambra

Premium Collection on yhteisnimike meidän kaikista ylelli-
simmille hotelleillemme. Asuessasi täällä tiedät lomatarjon-
nan olevan parasta mahdollista laatua. 

Tämä koskee myös meidän Nazar-oppaiden tarjoamaa pal-
velua. Meille on tärkeää, että palvelu on henkilökohtaista ja 
teemme kaikkemme, jotta saat meihin tarvittaessa nopeasti 
yhteyttä. 

Meiltä saat aina hyödyllistä tietoa hotellistasi ja matkakoh-
teestasi, jos tarvitset lääkärin apua, tai jos lomastasi puuttuu 
jotakin. Meiltä voit myös varata paikan Nazarin jännittäville 
retkille. 

Nazarin oma opas on aina valmiina vastaamaan kysymyk- 
siisi palvelupuhelimessa. Palveluaikojen ulkopuolella päi-
väsaikaan voit olla meihin yhteydessä soittamalla Nazarin 
omaan palvelunumeroon. Iltaisin numero on käytössä 
akuuteissa asioissa. Löydät meidän puhelinnumeromme ja 
palveluaikamme ilmoitustaulultamme tai tästä hotellikirjasta. 

Hyvää lomaa toivottavat Nazar-oppaasi!

ME OLEMME SINUN DREAM PROVIDEREITASI 



NAZAR-OPPAAT  
HOLIDAY  
COLLECTION

Vasemmalla: Sealight Resort Keskellä: Eftalia Aqua

Oikealla: Sueno Side

Holiday Collection on yhteisnimike meidän All Inclusive 
ranta- ja kaupunkihotelleillemme. Täältä löydät loman 
aidolla ja parhaalla seuramatkojen lomatunnelmalla!
Meille Nazar-oppaille on tärkeää, että saat henkilökohtaista 
palvelua, joten käymme henkilökohtaisesti hotellillasi monta 
kertaa viikossa. 

Olemme valmiina antamaan sinulle hyödyllistä tietoa hotel-
listasi ja matkakohteestasi, ja voimme auttaa sinua myös jos 
tarvitset lääkärin apua, kun tarvitset jotakin lomallesi ja pal-
jossa muussa. Voit myös varata paikan jännittäville Nazarin 
retkille meidän kauttamme. 

Palveluaikoina löydät meidät hotellin aulasta, palvelutiskil-
tämme tai opasalueelta. 
 
Palveluaikojen ulkopuolella päiväsaikaan voit olla meihin 
yhteydessä soittamalla Nazarin omaan palvelunumeroon. 
Iltaisin numero on käytössä akuuteissa asioissa.

Hyvää lomaa toivottavat Nazar-oppaasi!

ME OLEMME SINUN DREAM PROVIDEREITASI 



MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT 
HOTELLIT

OPPAAT  
HOTELLILLA

Palvelua päivisin
Vaikka emme periaatteessa tarjoa opaspalvelua määrittelemättömillä matkoillamme, on meille kuitenkin itsestään selvää, 
että autamme sinua tarvittaessa. Soita siis palvelupuhelimeemme, jos sinulla on kysyttävää! Iltaisin ja öisin puhelin toimii 
hätäpuhelimena, joten saat meihin aina yhteyttä kiireellisissä tilanteissa. Seuraavalta sivulta voit lukea lisää palvelustamme 
ja kuinka saat meihin yhteyttä.

Lähde mukaan retkelle
Turkki on maa, jossa yhdistyvät tapahtumarikas historia, kiehtova kulttuuri sekä kaunis luonto. Osallistuessasi retkillemme 
pääset tutustumaan tähän upeaan maahan aivan lähietäisyydeltä!

Määrittämättömät matkat
Matkustaessasi määrittelemättömällä matkalla saat usein sen mistä maksatkin – taso ei ole kovinkaan korkea, eikä hotelli-
kaan useimmiten kuulu Nazarin ohjelmaan. Me myymme määrittelemättömiä matkoja silloin, kun matkan markkinahinta 
on niin alhainen, että se hädin tuskin kattaa lentokustannukset.
Siksi emme suosittele että varaat matkalle huonetta määrittelemättömästä hotellista mikäli suunnittelet perhelomaa,  unel-
miesi lomaa, tai jos kyseessä on erityinen tilaisuus. Kun maksat lomastasi hieman enemmän ja valitset hotellin, joka kuuluu
Nazarin ohjelmaan, tiedät, että saat rahoillesi vastinetta.

Matkustaessasi Lucky 3, 4, 5 Star tai Lucky Premium -vieraana:
Nazarilta voit varata myös määrittelemättömän All Inclusive –matkan Lucky 3, 4, 5 Star tai Lucky Premiumin. Nämä hotellit 
ovat arvioitu virallisen asteikon mukaan 3-5 tähden hotelleiksi, mutta ne ovat lähes aina kyseisen tähtiluokan edullisimpia 
hotelleja ja kuuluvat harvoin Nazarin ohjelmaan. Tilatessasi Lucky Premium –matkan voit olla varma, että asut yhdessä 
Nazarin omista Premium Collection -hotelleissamme.

TÄÄLTÄ VOIT LUKEA, MITÄ LOMA MÄÄRITTELEMÄTTÖ-
MÄSSÄ HOTELLISSA PITÄÄ SISÄLLÄÄN.

ME OLEMME SINUN DREAM PROVIDEREITASI 



?!?!?!?
Nazarin asiakaspalvelu – meidän ylpeytemme
Meille on tärkeää, että sinun lomastasi tulee toiveidesi mukainen kokemus, miksi käy-
tämmekin itsestämme nimitystä  Dream Providers, unelmien toteuttajat. Juuri sellaisia me 
nimittäin olemmekin! Me odotamme sinua matkakohteessasi, aina valmiina tekemään 
lomastasi mitä parhaimman elämyksen, sekä pyrimme parhaamme mukaan toteutta-
maan sinun lomaunelmasi.
Me olemme siinä erittäin hyviä – ja olemme ylpeitä siitä!

Palvelu hotellissa
Henkilökohtainen palvelu on mielestämme kaikista tärkeintä 
ja tämän takia vierailemme suurimmassa osassa hotellejamme 
useamman kerran viikossa. Löydät vierailuaikamme tästä 
hotellikirjasta ja ilmoitustaululta. Kun olemme hotellissa, 

löydät meidät hotellin aulasta.

Soita meille
Saat meihin yhteyttä päivisin palvelunumerostamme. Olipa kyse sitten käytännön 
kysymyksistä, ilmoittautumisesta meidän retkillemme tai jos muuten tarvitset apua 
lomasi aikana. Iltaisin numero toimii akuuteissa asioissa. Löydät puhelinnumeron tästä 
hotellikirjasta tai omasta Nazar lomaluettelostasi. Muistathan, että maksat puhelut itse.

Voit myös lähettää meille tekstiviestin, jolloin vastaamme sinulle mahdollisimman pian. 
Muista ilmoittaa tekstiviestissä hotellisi nimi ja huoneesi numero.

NAZAR ASIAKASPALVELU

PALVELUA – NAZARIN OMAAN TYYLIIN

Näet Nazarin oppaita usein hotellillasi, varsinkin aamulla ja illalla. Tule juttelemaan kanssamme vastaanotto-alueella 
saadaksesi hyviä vinkkejä lomaasi varten, tai jos tarvitset apua jossakin! Kuulemme myös mielellämme miten lomasi on 
mennyt tähän asti ja mikäli voimme auttaa sinua jossakin!

Henkilökohtainen palvelu on meistä parasta palvelua! Teemmekin sen vuoksi parhaamme, jotta voit puhua oppaidem-
me kanssa hotellilla kasvotusten, etkä vain puhelimen välityksellä. Meille on tärkeää, että saat mahdollisimman paljon irti 
lomastasi.

Vierailemme siis hotellillasi usein. Me olemme harvoin mukana lentokenttäbusseissa, koska meistä on tärkeämpää viettää 
aikaa teidän kanssanne hotellilla ja retkillä. Olemme luonnollisesti paikalla lentokentällä laskeutuessasi, sekä lähtöterminaa-
lissa auttamassa lähtöselvityksen kanssa.

Lähtiessäsi lomalle Nazarin kautta, sinulla on oikeus vaatia parasta, ja mitä olet tilannut – me Nazarin oppaat puolestam-
me vaadimme oikeuden auttaa sinua! Onkin tärkeää, että otat oppaisiimme yhteyttä, jos olet tyytymätön johonkin lomasi 
aikana tai jos tarvitset apua matkallasi. Me autamme sinua hoitamaan asiat kuntoon lomasi aikana, mutta se onnistuu vain, 
jos otat meihin yhteyttä.



Vasemmalla: Aqua Fantasy

Oikealla: Pegasos World

Vasemmalla: Papillon Belvil

Oikealla: Club Kastalia

Vasemmalla: Royal Alhambra

Oikealla: Hydros Boutique



Voit arvioida meidän ohjelmamme yksittäisen hotellin tason helposti katsomalla 
kuinka monta  ää se on saanut, sillä kaikki hotellit on luokiteltu 1-5 :n 
skaalalla. Hotelleissa on kuitenkin luonnollisesti suuriakin eroja verrattuna 
toisiinsa, joten jos kahdella sinulle mieluisalla hotellilla on sama määrä iä,  
katso myös mihin väriluokkaan ne kuuluvat.

Jokainen  on nimittäin jaettu vielä erikseen kolmeen luokkaan, jotka on 
merkitty väreillä pinkki, oranssi ja keltainen. Näistä kolmesta luokasta oranssi  
on korkeatasoisin. 

Nazar Collection
Koko perheen suosikkeja Nazarin 
omalla, pohjoismaisella merirosvo-
kerholla, uimakoululla ja nuorisoklu-
billa! Nazar Collection on yhteisni-
mike meidän omille hotelleillemme, 
jotka ovat tarjontamme suosituim-
pia hotelleja. 

Me Nazarilla jaamme hotellit kolmeen ryhmään, mikä auttaa sinua valitsemaan juuri sinulle sopivan hotellin laajasta 
valikoimastamme. Pohjoismaiset vieraat voivat tilata matkan näihin hotelleihin vain Nazarin kautta. 

MIHIN “COLLECTION”-RYHMÄÄN SINÄ KUULUT?

Premium Collection
Varatessasi loman Premium Collec-
tion –hotelliin pääset lomalle yhteen 
meidän kaikista parhaimmista hotel-
leistamme. Nämä hotellit ovat lisäksi 
koko Välimeren alueen kauneimpia 
ja ylellisimpiä hotelleja. 

Holiday Collection
Laaja valikoiman ranta- ja kaupunki- 
hotelleja All Inclusivella. Rantahotellit 
sijaitsevat rannalla, tai sen välittömäs- 
sä läheisyydessä ja niistä löytyy paljon 
huvituksia lapsille kuten kansainväli- 
nen lastenklubi ja vesiliukumäkiä.

KUINKA MONTA  ÄÄ HALUAT?



Shopping

Alanya on suomalaisten suosikkimatkakohde Turkissa, ja turismi onkin kasvanut tasaisesti ensimmäisen hotellin 
avaamisesta vuonna 1958. Alanya on erityisesti tunnettu ihanan lauhkeasta ilmastosta ja kauniista rannoista. Tämän 
lisäksi kaupungista löytyy suuria kauppakatuja, viihtyisiä pieniä markkinoita, hyviä ravintoloita ja  baareja sekä paljon 
jännittäviä nähtävyyksiä. 

Nähtävyyksistä
Jos kaipaat hieman vaihtelua rantaelämään ja auringonpal- 
vontaan, Alanyasta löytyy toki paljon muitakin vaihtoehto- 
ja! Retkillämme käymme katsomassa Alanyan parhaimpia 
nähtävyyksiä, joten ota yhteyttä oppaaseesi saadaksesi tästä 
lisätietoa, tai voit myös lukea enemmän tietoa hotellikirjasta.

Alanyan linna 
Vierailu Osmannien 1200-luvun linnoituksessa on olennainen 
osa lomaa Alanyassa. Linnoitus on toiminut sekä palatsina, 
että osana puolustusta merirosvoja ja muita vihollisia vastaan. 
Linnoitusrakenteet ulottuvat aivan satamaan saakka, josta voi 
nähdä myös Alanyan tärkeimmän tunnusmerkin, punaisen 
tornin, joka tänä päivänä toimii museona.

Dim Cay
Retki vihreällä Dim-joella on ainutlaatuinen, luonnonläheinen 
elämys, josta voi nauttia vaikka koko päivän. Jokeen on ra-
kennettu lauttoja, joiden päällä on mukava nauttia auringosta. 
Joen varrella sijaitseva suuri ja vaikuttava Dim-tippukiviluola on 
ehdottomasti vierailun arvoinen.

Damlatas
Jos et halua lähteä Dim Caylle asti, voit käydä hieman pienem-
mässä tippukiviluolassa Alanyan vanhimmassa ja suosituim-
massa kaupuginosassa Damlatasissa. Täältä voit myös löytää 
viihtyisiä ravintoloita ja jännittäviä kauppoja.

Ostosmatkalla
Alanya on todellinen shoppailun paratiisi. Pitkän pääkadun, 
Atatürk Boulevardin varrella on laaja valikoima kansainvälisesti 
tunnettuja liikkeitä, joissa myydään vaatteita, tekstiilejä, nah-
katuotteita, koruja, kenkiä ja paljon, paljon muuta. 25 metrin 
pitkältä kadulta löydät puolestaan paikalliset markkinat, jotka 
usein ovat edullisempia. Vieraile myös Alanyumissa, kaupungin 
suurimassa ostoskeskuksessa. Shoppailu paikallisilla markki- 
noilla on aivan erityinen kokemus, ja voit hioa siellä sydämesi 
kyllyydestä tinkimisen jaloa taitoa ylenpalttisten houkutusten 
keskellä. Lisätietoja markkinoista saat oppaaltasi. Huomioi, että 
markkinapaikat ja ajankohdat voivat muuttua.

Markkinat Toptanci Hallissa
Laaja valikoima hedelmiä ja vihanneksia. Lähikatu toimii tämän 
lisäksi suurena tekstiilimarkkinana. Markkinapäivä joka tiistai. 

Markkinat dolmus-asemalla Atatürk Boulevardilla
Täältä löydät enimmäkseen hedelmiä ja vihanneksia, mutta 
myös hienon valikoiman tekstiilejä. Markkinapäivä on joka 
perjantai. 

Markkinat Obassa
Yksi Alanyan suurimmista markkinoista. Täällä on tarjolla 
kaikkea herkullisista hedelmistä ja maukkaista vihanneksista 
matkamuistoihin ja tekstiileihin. Markkinat järjestetään joka 
maanantai.

TERVETULOA

ALANYAAN



Vasemmalla: Kleopatra-ranta.
Oikealla: Alanyan punainen torni.

Erityisesti sinulle, joka asut  
Alanyan ulkopuolella 
Pegasos Royal, Pegasos Resort, Eftalia Aqua, Eftalia Village, 
Eftalia Resort, Club Kastalia ja Mukarnas Resort sijaitsevat 
kaikki noin 20-30 minuuttia Alanyan ulkopuolella. Pää-
set Alanyaan bussilla tai taksilla, mutta lähialueellakin on 
paljon katseltavaa. Löydät esimerkiksi Konaklin ja Türklerin 
kaupungeista omia, pieniä basaareja. Suurimman valikoiman 
löydät tosin Avsallarista, jossa on viihdyttävä kauppakatu 
sekä paljon ravintoloita ja kahviloita. Avsallarissa pidetään 
markkinat joka keskiviikko, ja tarjolla on paljon paikallisia 
tuotteita kuten hedelmiä, vihanneksia, vaatteita ja paljon 
muuta. Käy katsomassa ja tee hyviä löytöjä!

Rannat
Kleopatra- ranta on kaunis hiekkaranta, joka sijaitsee linnoi-
tuksen läntisellä puolella ja on yksi kaupungin suosituimmista 
turistikohteista. Paikanpäältä voit vuokrata aurinkovuoteita ja 
varjoja, ja ranta-alueelta löytyy monia ravintoloita sekä kahvi-
loita. Itäisen rannan löydät linnoituksen itäpuolelta. Se antaa 
käyt- töösi ruhtinaalliset viisi kilometriä hyvää hiekkarantaa, 
joten tilaa riittää kaikille. Täälläkin voi vuokrata aurinkovuoteita 
ja varjoja sekä ostaa ruokaa ja juotavaa.

Incekum-ranta, joka sijaitsee 25 km Alanyan ulkopuolella, on 
todennäköisesti yksi Turkin parhaista hiekkarannoista. Ranta 
on matalavetinen, ja hiekka on kultaista sekä erittäin hienoa. 
Meidän hotellimme Pegasos Resort ja Pegasos Royal sijaitsevat 
tällä hiekkarannalla. Osa rannasta on avoinna yleiseen käyt-
töön.

Ravintoloita ja yöelämää 
Alanyasta löytyy laaja valikoima hyviä ravintoloita, erityisesti 
sataman alueella. Käy syömässä esimerkiksi Turkin ainoas-
sa mikropanimossa nimeltään Red Tower, jossa voit nauttia 
illallista ja ihailla upeaa merinäköalaa. Satama-alueella on myös 
paljon baareja ja yökerhoja, jotka houkuttelevat luokseen suu-
ren määrän lomalaisia yön pikkutunneille saakka. 

Näin liikut paikasta toiseen 
Taksin saaminen Alanyassa on erittäin helppoa. Suurimmilla
kaduilla on usein erityisiä taksinappeja, joita painamalla voit 
kutsua taksin paikalle. Useimmat taksit ajavat taksimittarilla, 
mutta voit myös sopia kiinteän hinnan etukäteen sovitulle 
reitille, esimerkiksi hotellilta keskustaan. Muista lyödä hinta 
lukkoon ennen kuin lähdet liikkeelle.
Paikallisbussit, jotka tunnetaan dolmus-busseina, (nimi tarkoit- 
taa ”täpötäyttä”) ovat kiva ja helppo tapa kulkea ympäri kau- 
punkia. Bussit ajavat edestakaisin koko päivän, mutta harvoin 
illalla ja yöllä. Matka bussilla keskustaan maksaa yleensä noin 
2-5 liiraa ja maksat suoraan kuskille, kun nouset bussiin.

KÄYTÄNNÖLLISTÄ TIETOA

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

sekä lähes kaikissa hotelleissa. Rahanvaihtopis-

teitä (change office) ja pankkeja on Alanyan 

pääkadun Atatürk Boulevardin varrella.

.

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

lääkärin apua, ota yhteyttä oppaisiimme. Voit 

myös ottaa yhteyttä lääkäriin:

Dr. Call Alanya:  +90 242 511 33 66

First Call Clinic: +90 242 511 09 06

Medical Help: +90 505 303 40 40

Anadolu Alanya: +90 242 522 62 62

Baskent Alanya: +90 242 511 00 53

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.



Shopping

TERVETULOA

SIDEEN
Side oli Rooman keisarien aikaan kukoistanut elinkeinoelämän kauppakaupunki, joka ansaitsi paljon rahaa muun muassa 
orjakaupalla ja amfiteattereissa järjestetyillä gladiaattoritaisteluilla. Kaupungin katukuvaa hallitsee edelleen arkkitehtuu-
ri- set jäännökset kaupungin kukoistuksen ajoilta, jotka sulautuvat yhteen modernien kauppojen, ravintoloiden ja
baarien kanssa.

Nähtävyyksistä
Sidessä on tarjolla runsaasti eri vaihtoehtoja mikäli haluat vaih- 
telua auringonpalvontaan ja rantaelämään, sillä me järjes-
tämme retkiä koko alueen parhaimmille nähtävyyksille! Ota 
yhteyttä oppaaseesi tai lue lisää hotellikirjasta.

Siden satama-alue 
Täydellinen kohde romanttiselle kävelylle auringonlaskun 
aikaan! Seuraa rantatietä ja kuuntele aaltojen kuisketta tai 
pistäydy ennen illallista drinkillä yhdessä monista, viihtyisistä 
kahviloista. 

Apollon-temppeli ja amfiteatteri 
Apollon-temppeli on yksi monista, jännittävistä muistoista 
Siden roomalaisesta historiasta. Temppeli on kauneimmillaan 
auringonlaskun aikaan. Voit kuluttaa helposti myös koko- 
naisen iltapäivän ihailemassa vanhojen, roomalaisten katujen 
tunnelmaa ja myymälöitä Siden historiallisessa keskustassa. 
Muista käydä myös suuressa amfiteatterissa. Se on kokemisen 
arvoinen vierailun kohde!

Manavgat
Tämä hurmaava pikkukylä sijaitsee kauniilla alueella vihreän 
Manavgat-joen varrella ja on ehdottomasti vierailun arvoinen 
matkakohde. Käy katsomassa alueen suurinta moskeijaa ja 
suurimpia markkinoita. Matkan varrella kannattaa pistäytyä 
myös katsomassa kuuluisaa Manavgatin vesiputousta.

Ostosmatkalla
Siden keskustan vanhat rakennukset kätkevät sisäänsä useita 
pieniä, kiehtovia myymälöitä. Niistä saa kaikkea matkamuis- 
toista aitoihin turkkilaisiin mattoihin. Kaupungin ulkopuolella 
sijaitsevissa outlet-varastomyyntikeskuksissa myydään puoles- 
taan vaatteita ja tekstiilejä edullisesti. Meidän yhteistyökump- 
panimme tarjoavat teille ilmaisen kuljetuksen näihin keskuksiin 
ja takaisin hotellille. Kysy lisätietoja meiltä oppailta.

Jos haluat hioa tinkimisen jaloa taitoa, voit valita useiden 
markkinoiden väliltä. Saat oppailta tietoa markkinoista ja ajan- 
kohdista, mutta huomaa, että markkinapäivät ja -paikat voivat 
muuttua.

Markkinat Manavgatissa
Siden alueen suurimmat markkinat, joissa taskurahat saavat 
kyytiä! Myyntikojuja on uskomaton määrä ja myytävänä on 
tekstiilejä, matkamuistoja, nahkatuotteita ja paljon muuta. Osa 
kojuista on paikallisten omia myyntipisteitä, ja niistä saa tuorei-
ta hedelmiä ja vihanneksia. Markkinapäivä on joka maanantai 
ja torstai. 

Markkinat Sidessä
Paikalliset hedelmien ja vihannesten myyntiin painottuvat 
markkinat, jotka järjestetään suuren moskeijan vieressä. 
Myytävänä on myös paljon tekstiilejä. Markkinapäivä on joka 
lauantai. 



Vasemmalla: Apollonin temppeli.
Ylempi: Siden läntinen ranta.

Alempi: Siden satama.

KÄYTÄNNÖLLISTÄ TIETOA

Pankki ja raha-automaatit
Raha-automaatteja on Siden keskustassa sekä 

lähes kaikissa hotelleissa. Rahanvaihtopisteitä 

(change office) ja pankkeja on Siden keskustas-

sa sekä naapurikaupungissa Manavgatissa. 

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

lääkärin apua, ota yhteyttä oppaisiimme. Voit 

myös ottaa yhteyttä lääkäriin:

Medicus:   +90 242 753 11 11 

Anadolu:   +90 242 744 02 02

Posti ja puhelin
Postitoimiston nimi Turkissa on PTT. Voit 

vaihtaa siellä rahaa sekä ostaa postimerkkejä 

ja puhelukortteja. Soittaessasi Suomeen muista 

liittää puhelinnumeron alkuun Suomen suunta-

numero 00-358.

Rannat
Länsiranta
Siden paras lapsiperheille soveltuva ranta, sillä tämä on matala-
vetinen ja hienohiekkainen. Useimmat hotelleistamme sijaitse-
vat tämän rannan äärellä. 

Itäranta
Hiukan yksityisempi ranta, jossa hotellit sijaitsevat kauempa-
na vedestä. Vesi syvenee nopeasti. Useimmat turistit, joiden 
hotellilla ei ole omaa rantaa, tulevat tänne. 

Ravintoloita ja yöelämää 
Historiallinen keskusta on joka ilta vauhdikkaan yöelämän 
ydinaluetta. Löydät puolestaan parhaat ravintolat satama-
alueelta, kuten esimerkiksi Orfoz-ravintolan, jossa voit nauttia 
romanttisesta illallisesta upeaa auringonlaskua ihaillen. 

Lähialueella on paljon hyviä baareja ja diskoja, jotka ovat auki 
myöhään yöhön. 

Näin liikut paikasta toiseen 
Siden historiallinen keskus on autoilta kiellettyä aluetta, joten
joudut siirtymään vanhojen katujen ulkopuolelle saadaksesi 
taksin. Useimmat taksit ajavat taksimittarilla, mutta voit sopia 
myös kiinteän hinnan etukäteen sovitulle reitille, esimerkiksi 
hotellilta keskustaan. Muista lyödä hinta lukkoon ennen kuin 
lähdet liikkeelle.
Paikallisbussit, jotka tunnetaan dolmus-busseina, (nimi tarkoit- 
taa ”täpötäyttä”) ovat kiva ja helppo tapa liikkua. Bussit ajavat 
edestakaisin koko päivän, mutta harvoini itaisin ja öisin.
Matka bussilla keskustaan maksaa yleensä noin 2-5 liiraa ja 
maksat suoraan kuskille noustessasi bussiin. Jos lähdet dolmus- 
bussilla Sideen, jäät kyydistä linja-autoase malla hiukan Siden 
ulkopuolella. Perille keskustaan pääset pienemmällä bussilla tai 
vaikka kävellen.



Shopping

TERVETULOA 

BELEKIIN

Belekiä voi kuvailla parhaiten harmoonisena ja laadukkaana loma-alueena. Aluetta hallitsevat vaikuttavat luksushotellit 
ja vehreät, luonnonkauniit alueet pitkine hiekkarantoineen ja vihreine eukalyptusmetsineen. Belek tunnetaan myös mo-
nista, laadukkaista golfradoistaan. 

Nähtävyyksistä
Belekissä on tarjolla runsaasti eri vaihtoehtoja, mikäli kaipaat 
hieman vaihtelua auringonpalvontaan ja rantaelämään, sillä 
me järjestämme retkiä koko alueen parhaimmille nähtävyyk-
sille! Ota siis yhteyttä oppaisiisi. 

Garden of Tolerance
Kaunis puisto Belekin sydämessä, jossa moskeija, kirkko ja 
synagoga sijaitsevat vierekkäin symboolina suvaitsevaisesta 
ja rauhallisesta yhteiselosta. Täydellinen ympäristö meditoi-
valle kävelylle!

Golf
Belekissä on huikeat 14 maailmanluokan tasoista golfkent-
tää, ja erityisesti keväällä ja syksyllä alue on täynnä golfaajia. 
Voit varata yksityistunteja golf-ohjaajilta tai tutustua muka-
viin ja haastaviin golfratoihin omin päin. Me autamme sinua 
mielellämme varaamaan "tee times" – kysy lisää oppaaltasi.

Perge
Noin 30 km Belekistä luoteeseen sijaitsee vanha, roomalai-
nen Pergen kylä, jossa voit kävellä tuhansien vanhojen ra-
kennusten seassa ja kokea Pergen kuuluisan Artemis-temp-
pelin ja hyvin säilyneet, roomalaiset kylpylät. 

Ostosmatkalla
Belekissä on rajattu määrä shoppailumahdollisuuksia, joten 
suosittelemme, että lähdet Antalyaan, jos haluat shoppailla 
kunnolla. Me järjestämme ostosretkiä Belekistä Antalyaan, 
ja vierailemme muun muassa Antalyan suurimmassa os-
toskeskuksessa. Belekin keskustassa on pienempi valikoima 
matkamuistomyymälöitä sekä tekstiilimyymälöitä. 
Paikallisilla markkinoilla voit hioa tinkimisen jaloa taitoa. Kysy 
oppailta paikallisista markkinoista ja ajankohdista, mutta 
huomaa, että markkinapäivät ja -paikat voivat muuttua. 

Markkinat Belekissä
Paikallismarkkinat, joissa myydään paljon hedelmiä, vihan-
neksia, tekstiilejä, matkamuistoja sekä paljon muuta. Markki-
napäivä on joka lauantai. 

Markkinat Kadriyessä
Belekin naapurikylä, jossa järjestetään pienemmät markkinat. 
Tarjolla on hedelmiä, vihanneksia ja tekstiilejä, ja markkinat 
järjestetään joka tiistai. 



Vasemmalla: Belekin keskusta.
Ylempi: golfrata.

Alempi:  Belekin paikalliset markkinat.

Pankki ja raha-automaatit
Pankki ja raha-automaatit: Raha-automaatte-

ja on Belekin keskustassa sekä Susesi Luxury 

Resortissa. Rahanvaihtopisteitä (change office) 

ja pankkeja löytyy Belekin keskustassa sekä 

naapurikaupungista Kadriyesistä. 

 

.

Lääkäri ja apteekki
Apteekkeja (eczane) on Belekin keskustassa. 

Jos tarvitset lääkärin apua, ota mieluiten ensin 

yhteyttä meihin oppaisiin tai soita seuraavaan 

puhelinnumeroihin:

Anadolu:      +90 242 725 50 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.

KÄYTÄNNÖLLISTÄ TIETOA

Rannat
Belekin ranta on tummaa hiekkaa ja seassa on jonkin verran 
pikkukiviä. 

Hotellin ulkopuolella sijaitsevassa Belek Beach Parkissa jär-
jestään rantajuhlia, ja jos sinulla on tuuri, voit nähdä rannalla 
munivia merikilpikonnia. 

Ravintoloita  
ja yöelämää 
Belekin keskustassa on muutamia ra-
vintoloita, kahviloita ja baareja, mutta 
useimmat ilta-aktiviteetit järjestetään 
hotellialueella. Lisää vauhtia iltaelä-
mään löydät Antalyasta, jossa on paljon 
diskoja, ravintoloita ja muuta mukavaa 
huvitusta. Kysy vinkkejä oppailta. 

Näin liikut paikasta toiseen 
Mikäli haluat taxin, auttaa vastaanottovirkailija sinua mielellään 
tilaamisessa. Useimmat taksit ajavat taksimittarilla, mutta voit 
sopia myös kiinteästä hinnasta etukäteen sovitulle reitille.
Muista lyödä hinta lukkoon ennen kuin lähdet liikkeelle. Paikal-
lisbussit, jotka tunnetaan dolmus-busseina, (nimi tarkoittaa ”tä-
pötäyttä”) ovat kiva ja helppo tapa kulkea ympäri kaupunkia. 

Bussit ajavat edestakaisin koko päivän, mutta harvoin illalla ja 
yöllä. Matka bussilla maksaa yleensä noin 2-5 liiraa, tai enem-
män mikäli haluat matkustaa pidemmälle. Maksat suoraan kus-
kille, kun nouset bussiin. Asuessasi Susesi Luxury Resortissa voit 
osallistua traktorimat- kalle Belekin keskustaan ja Belek Beach 
Parkiin. Tämä on kiva, virkistävä tapahtuma kuumana päivänä.
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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. 



OLETKO JO NÄHNYT KOHTEEMME…

ANTALYAN

Kusadasi on eniten kasvanut turisti-
kohde Turkin länsirannikolla. Keskus-
tasta löytyy tunnelmallisia vanhoja, 
kiemuraisia katuja, joista voit löytää 
kaiken historiallisista moskeijoista 
moderneihin putiikkeihin. Tämä on 
todellinen ostosparatiisi ja kulmien 

taiteilijat ovat laajalti arvostettuja kau-
niista keramiikastaan ja kiviastioistaan. 
Kaupungin elävä ravintola- ja yöelämä 
heijastaa ilmapiirillään rantakadulle, 
josta voit nähdä kaupungille ominaisen 
lintusaaren. Älä missaa tätä viehättä-
vää nähtävyyttä, jota hallitsee hyvin 

säilynyt ottomaanien linnoitus, jota 
ympäröi seikkailullinen tunnelma. 
Joitain kilometrejä Kusadasin ulkopuo-
lelta löydät Efesoksen rauniot, joka on 
yksi Turkin kuuluisimmista nähtävyyk-
sistä.

KUSADASIN

Aqua Fantasy
Välimeren suurin vesipuisto
hotellin yhteydessä

Sealight Resort
Sealight Resort – Yksi Kusadasin 
parhaista hotelleista

Ömer Resort
Luonnonläheinen, tunnelmallinen 
hotelli 

IC Residence  
Asu luksushuviloissa,
yksityisellä altaalla

Delphin Imperial 
Yksi ylellisimmistä ja eleganteimmista 
hotelleistamme

Ramada Plaza 
Asu keskellä Antalyaa kävelymatkan 
päässä vanhasta kaupungista

Antalya on Turkin Rivieran sykkivä 
pääkaupunki. Miljoonakaupunki, josta 
kaikille löytyy jotain tekemistä. Kau- 
pungin historiallisessa ytimessä voit 
kävellä kapeilla kaduilla, joista löytyy 
kiinnostavia pieniä kauppoja, jotka 
myyvät kaikkea turkkilaisista matoista 

taiteeseen ja makeisiin. Päätä kierros 
ansaitulla drinkillä vanhassa roomalai- 
sessa satamassa tai jatka ostoskierrosta 
yhdessä loisteliaissa ostoskeskuksissa. 
Suurin osa hotelleistamme sijaitsevat 
Larassa, vartin päässä keskustas-
ta- alueella, joka on jo kauan ol-

lut kilpailupaikkana toinen toistaan 
loistokkaammille hotelleille. Tämä on 
myös vaikuttanut monien luksusho- 
tellien syntyyn. Voit olla varma, että 
saat täällä lomastasi sen ylimääräisen 
extran.

TOP 3 HOTELLIA

TOP 3 HOTELLIA



OLETKO JO NÄHNYT KOHTEEMME…
SIDEN

BELEKIN

Pegasos World
10.000 m2 uima-allas
maailman luokkaa

Sueno Side 
Laaja tarjonta 
aktiviteetteja lapsille 

Royal Alhambra
Vaikuttava luksushotelli katta-
valla All Inclusivella

Papillon Belvil
Loistava lastenkerho, uusi vesipuisto  
ja hienohiekkainen ranta

Susesi Luxury Resort 
Isoja perhesviittejä ja gastronoomisia 
makuelämyksiä

Regnum Carya Resort 
Upouusi luksushotelli  
yltäkylläisellä eleganssilla

Rooman keisarien vallan aikana oli 
Side kukoistava kauppakaupunki, joka 
muun muassa ansaitsi suuria summia 
orjakaupalla ja gladiaattori-taisteluil-
la amfiteatterissa. Arkkitehtuuriset 
jäännökset hallitsevat tänä päivänä 
kaupungin katukuvaa loistokkaal-

la menneisyydellä, johon sulautuu 
moderneja kauppoja, ravintoloita ja 
baareja. Kesäkuukausina Side kuplii 
elämää ja tarjoaa erityisesti iltatuntei-
na maagista tunnelmaa. Voit mennä 
romanttiselle iltakävelylle pieneen 
satamaan ja päättää illan katsomalla 

auringonlaskua Apollo-temppelistä, tai 
voit lähteä lähellä olevaan Manavga-
tiin kokemaan yhden alueen suurim-
mista paikallismarkkinoista ja kauniin 
Manavgatin vesiputouksen. Sidessä 
tulet saamaan useita lomakokemuksia, 
joita et koskaan tule unohtamaan!

Lomakohde Belek sijaitsee puolen tun-
nin päässä Antalyasta ja on optimaali-
nen kohde sinulle, joka toivot rauhaa, 
harmoniaa ja korkeaa laatua lomaltasi. 
Aluetta hallitsee monet vaikuttavat 
hotellit, joille tyypillistä on korkea 
standardi, ammattitaitoinen palvelu ja 

laadukas All Inclusive. Belek on myös 
tunnettu aidosta golfparatiisistaan, jos-
ta löytyy ainakin 14 maailmanluokan 
golfkenttää. Alue on reheväkasvuista 
ja luonnonkaunista pitkillä hiekkaran-
noilla ja vanhoilla, vihreillä eukalyp-
tusmetsillään ja loma täällä onkin kuin 

balsamia sielulle. Pienestä kaupungin 
ytimestä löydät matkamuistokauppoja 
ja kahviloita. Täällä voit myös vierailla 
Garden of Tolerance-puistossa, josta 
löydät moskeijan, kirkon ja synagogan 
vieri viereltä.

TOP 3 HOTELLIA

TOP 3 HOTELLIA



OLETKO JO NÄHNYT KOHTEEMME…

TOP 3 HOTELLIA

TOP 3 HOTELLIA

Kusadasi on eniten kasvanut turisti-
kohde Turkin länsirannikolla. Keskus-
tasta löytyy tunnelmallisia vanhoja, 
kiemuraisia katuja, joista voit löytää 
kaiken historiallisista moskeijoista 
moderneihin putiikkeihin. Tämä on 
todellinen ostosparatiisi ja kulmien 

taiteilijat ovat laajalti arvostettuja kau-
niista keramiikastaan ja kiviastioistaan. 
Kaupungin elävä ravintola- ja yöelämä 
heijastaa ilmapiirillään rantakadulle, 
josta voit nähdä kaupungille ominaisen 
lintusaaren. Älä missaa tätä viehättä-
vää nähtävyyttä, jota hallitsee hyvin 

säilynyt ottomaanien linnoitus, jota 
ympäröi seikkailullinen tunnelma. 
Joitain kilometrejä Kusadasin ulkopuo-
lelta löydät Efesoksen rauniot, joka on 
yksi Turkin kuuluisimmista nähtävyyk-
sistä.

KUSADASIN

Aqua Fantasy
Välimeren suurin vesipuisto
hotellin yhteydessä

Sealight Resort
Sealight Resort – Yksi Kusadasin 
parhaista hotelleista

Ömer Resort
Luonnonläheinen, tunnelmallinen 
hotelli 

ANTALYAN

IC Residence  
Asu luksushuviloissa,
yksityisellä altaalla

Delphin Imperial 
Yksi ylellisimmistä ja eleganteimmista 
hotelleistamme

Ramada Plaza 
Asu keskellä Antalyaa kävelymatkan 
päässä vanhasta kaupungista

Antalya on Turkin Rivieran sykkivä 
pääkaupunki. Miljoonakaupunki, josta 
kaikille löytyy jotain tekemistä. Kau- 
pungin historiallisessa ytimessä voit 
kävellä kapeilla kaduilla, joista löytyy 
kiinnostavia pieniä kauppoja, jotka 
myyvät kaikkea turkkilaisista matoista 

taiteeseen ja makeisiin. Päätä kierros 
ansaitulla drinkillä vanhassa roomalai- 
sessa satamassa tai jatka ostoskierrosta 
yhdessä loisteliaissa ostoskeskuksissa. 
Suurin osa hotelleistamme sijaitsevat 
Larassa, vartin päässä keskustas-
ta- alueella, joka on jo kauan ol-

lut kilpailupaikkana toinen toistaan 
loistokkaammille hotelleille. Tämä on 
myös vaikuttanut monien luksusho- 
tellien syntyyn. Voit olla varma, että 
saat täällä lomastasi sen ylimääräisen 
extran.



Suuri linna 1200-luvulta kohoaa jyr-
känteen huipulla, josta on ilmiömäinen 
näkymä lomametropoli Alanyan kes-
kustaan ja kauniille rannoille. Tunnetuin 
ranta on Kleopatran ranta, jonka Egyptin 
faarao legendan mukaan sai häälahjaksi 
Marcus Antoniukselta. Juhlahumuinen 

yöelämä odottaa viihtyisässä satamas-
sa, ja kaupunki tarjoaa myös vilkkaita 
ostoskatuja, hyviä ravintoloita ja viihtyi-
siä baareja mukaan lukien Turkin ainoan 
pienpanimon. Kaupungin ulkopuolella 
voit kokea vihertävät Taurus-vuo-
ret, kauniin smaragdin vihreät joet ja 

useita muita historiallisia paikkoja. Moni 
Alanya-hotelleistamme sijaitsee hieman 
keskustan ulkopuolella, jossa voit kokea 
aitoa turkkilaista arkea ja käydä pienem-
millä markkinoilla ja ostosalueilla, kuten 
Incekumissa, Konaklissa ja Avsallarissa. 

ALANYAN

Pegasos Resort ja Pegasos Royal 
Hauskoja vesiliukumäkiä ja Turkin 
paras hiekkaranta 

Eftalia Aqua 
Alanyan suurin vesipuisto hotellilla

Saray Beach 
Korkea standardi suoraan Kleopatran 
rannalla

OLETKO JO NÄHNYT KOHTEEMME…

TOP 3 HOTELLIA

TOP 3 HOTELLIA

BELEKIN

Papillon Belvil
Loistava lastenkerho, uusi vesipuisto  
ja hienohiekkainen ranta

Susesi Luxury Resort 
Isoja perhesviittejä ja gastronoomisia 
makuelämyksiä

Regnum Carya Resort 
Upouusi luksushotelli  
yltäkylläisellä eleganssilla

Lomakohde Belek sijaitsee puolen tun-
nin päässä Antalyasta ja on optimaali-
nen kohde sinulle, joka toivot rauhaa, 
harmoniaa ja korkeaa laatua lomaltasi. 
Aluetta hallitsee monet vaikuttavat 
hotellit, joille tyypillistä on korkea 
standardi, ammattitaitoinen palvelu ja 

laadukas All Inclusive. Belek on myös 
tunnettu aidosta golfparatiisistaan, jos-
ta löytyy ainakin 14 maailmanluokan 
golfkenttää. Alue on reheväkasvuista 
ja luonnonkaunista pitkillä hiekkaran-
noilla ja vanhoilla, vihreillä eukalyp-
tusmetsillään ja loma täällä onkin kuin 

balsamia sielulle. Pienestä kaupungin 
ytimestä löydät matkamuistokauppoja 
ja kahviloita. Täällä voit myös vierailla 
Garden of Tolerance-puistossa, josta 
löydät moskeijan, kirkon ja synagogan 
vieri viereltä.
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Kusadasi on eniten kasvanut turisti-
kohde Turkin länsirannikolla. Keskus-
tasta löytyy tunnelmallisia vanhoja, 
kiemuraisia katuja, joista voit löytää 
kaiken historiallisista moskeijoista 
moderneihin putiikkeihin. Tämä on 
todellinen ostosparatiisi ja kulmien 

taiteilijat ovat laajalti arvostettuja kau-
niista keramiikastaan ja kiviastioistaan. 
Kaupungin elävä ravintola- ja yöelämä 
heijastaa ilmapiirillään rantakadulle, 
josta voit nähdä kaupungille ominaisen 
lintusaaren. Älä missaa tätä viehättä-
vää nähtävyyttä, jota hallitsee hyvin 

säilynyt ottomaanien linnoitus, jota 
ympäröi seikkailullinen tunnelma. 
Joitain kilometrejä Kusadasin ulkopuo-
lelta löydät Efesoksen rauniot, joka on 
yksi Turkin kuuluisimmista nähtävyyk-
sistä.

KUSADASIN

Aqua Fantasy
Välimeren suurin vesipuisto
hotellin yhteydessä

Sealight Resort
Sealight Resort – Yksi Kusadasin 
parhaista hotelleista
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Luonnonläheinen, tunnelmallinen 
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Larassa, vartin päässä keskustas-
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Marcus Antoniukselta. Juhlahumuinen 

yöelämä odottaa viihtyisässä satamas-
sa, ja kaupunki tarjoaa myös vilkkaita 
ostoskatuja, hyviä ravintoloita ja viihtyi-
siä baareja mukaan lukien Turkin ainoan 
pienpanimon. Kaupungin ulkopuolella 
voit kokea vihertävät Taurus-vuo-
ret, kauniin smaragdin vihreät joet ja 

useita muita historiallisia paikkoja. Moni 
Alanya-hotelleistamme sijaitsee hieman 
keskustan ulkopuolella, jossa voit kokea 
aitoa turkkilaista arkea ja käydä pienem-
millä markkinoilla ja ostosalueilla, kuten 
Incekumissa, Konaklissa ja Avsallarissa. 
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SIDEN

Pegasos World
10.000 m2 uima-allas
maailman luokkaa

Sueno Side 
Laaja tarjonta 
aktiviteetteja lapsille 

Royal Alhambra
Vaikuttava luksushotelli katta-
valla All Inclusivella

Rooman keisarien vallan aikana oli 
Side kukoistava kauppakaupunki, joka 
muun muassa ansaitsi suuria summia 
orjakaupalla ja gladiaattori-taisteluil-
la amfiteatterissa. Arkkitehtuuriset 
jäännökset hallitsevat tänä päivänä 
kaupungin katukuvaa loistokkaal-

la menneisyydellä, johon sulautuu 
moderneja kauppoja, ravintoloita ja 
baareja. Kesäkuukausina Side kuplii 
elämää ja tarjoaa erityisesti iltatuntei-
na maagista tunnelmaa. Voit mennä 
romanttiselle iltakävelylle pieneen 
satamaan ja päättää illan katsomalla 

auringonlaskua Apollo-temppelistä, tai 
voit lähteä lähellä olevaan Manavga-
tiin kokemaan yhden alueen suurim-
mista paikallismarkkinoista ja kauniin 
Manavgatin vesiputouksen. Sidessä 
tulet saamaan useita lomakokemuksia, 
joita et koskaan tule unohtamaan!
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keskustan ulkopuolella, jossa voit kokea 
aitoa turkkilaista arkea ja käydä pienem-
millä markkinoilla ja ostosalueilla, kuten 
Incekumissa, Konaklissa ja Avsallarissa. 

Pegasos Resort ja Pegasos Royal 
Hauskoja vesiliukumäkiä ja Turkin 
paras hiekkaranta 

Eftalia Aqua 
Alanyan suurin vesipuisto hotellilla

Saray Beach 
Korkea standardi suoraan Kleopatran 
rannalla
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Kaupungin elävä ravintola- ja yöelämä 
heijastaa ilmapiirillään rantakadulle, 
josta voit nähdä kaupungille ominaisen 
lintusaaren. Älä missaa tätä viehättä-
vää nähtävyyttä, jota hallitsee hyvin 

säilynyt ottomaanien linnoitus, jota 
ympäröi seikkailullinen tunnelma. 
Joitain kilometrejä Kusadasin ulkopuo-
lelta löydät Efesoksen rauniot, joka on 
yksi Turkin kuuluisimmista nähtävyyk-
sistä.
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Aqua Fantasy
Välimeren suurin vesipuisto
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Luonnonläheinen, tunnelmallinen 
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Sueno Side 
Laaja tarjonta 
aktiviteetteja lapsille 

Royal Alhambra
Vaikuttava luksushotelli katta-
valla All Inclusivella

Rooman keisarien vallan aikana oli 
Side kukoistava kauppakaupunki, joka 
muun muassa ansaitsi suuria summia 
orjakaupalla ja gladiaattori-taisteluil-
la amfiteatterissa. Arkkitehtuuriset 
jäännökset hallitsevat tänä päivänä 
kaupungin katukuvaa loistokkaal-

la menneisyydellä, johon sulautuu 
moderneja kauppoja, ravintoloita ja 
baareja. Kesäkuukausina Side kuplii 
elämää ja tarjoaa erityisesti iltatuntei-
na maagista tunnelmaa. Voit mennä 
romanttiselle iltakävelylle pieneen 
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BELEKIN

Papillon Belvil
Loistava lastenkerho, uusi vesipuisto  
ja hienohiekkainen ranta

Susesi Luxury Resort 
Isoja perhesviittejä ja gastronoomisia 
makuelämyksiä

Regnum Carya Resort 
Upouusi luksushotelli  
yltäkylläisellä eleganssilla

Lomakohde Belek sijaitsee puolen tun-
nin päässä Antalyasta ja on optimaali-
nen kohde sinulle, joka toivot rauhaa, 
harmoniaa ja korkeaa laatua lomaltasi. 
Aluetta hallitsee monet vaikuttavat 
hotellit, joille tyypillistä on korkea 
standardi, ammattitaitoinen palvelu ja 

laadukas All Inclusive. Belek on myös 
tunnettu aidosta golfparatiisistaan, jos-
ta löytyy ainakin 14 maailmanluokan 
golfkenttää. Alue on reheväkasvuista 
ja luonnonkaunista pitkillä hiekkaran-
noilla ja vanhoilla, vihreillä eukalyp-
tusmetsillään ja loma täällä onkin kuin 

balsamia sielulle. Pienestä kaupungin 
ytimestä löydät matkamuistokauppoja 
ja kahviloita. Täällä voit myös vierailla 
Garden of Tolerance-puistossa, josta 
löydät moskeijan, kirkon ja synagogan 
vieri viereltä.
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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
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.



Aito turkkilainen hamam-kinnas 
poistaa kaikki kuolleet ihosolut. 

Olemme keränneet tähän valikoiman parhaita matkamuistoja, joita saa Turkissa kaikkialta. 
Saat oppaaltasi lisätietoa parhaimmista myymälöistä ja markkinoista. 

OSTOKSIA TURKISSA

Turkkilaiset lokum-makeiset ovat kaikkien herkkusuiden suosiossa. 

Korkealaatuista oliiviöljyä saa muun 
muassa paikallisilta markkinoilta. 

Voimme suositella 

useita eri nahkatuotteita 

myyviä liikkeitä, joissa 

saat laadukkaita tuotteita 

edulliseen hintaan. 

Vie turkkilaisia makuja mukanasi 
kotiin! Paikallisilta markkinoilta 
löydät laajan valikoiman 
jännittäviä mausteita!

Korujen hinnat Turkissa ovat 
usein alhaisia, koska niiden 
valmistaminen Turkissa on 
halpaa. 

Kun haluat ostaa itsellesi uudet 
silmälasit, aurinkolasit tai piilolinssit, 
voit saada ne Turkissa nopeasti ja 
edullisesti.

Nazar-silmä on itse asiassa 
perinteinen, turkkilainen 
amuletti, jonka sanotaan 
suojaavan onnettomuuk-
silta ja kateudelta. 

Turkkilaiset ovat kauniiden koriste-esineiden, käyttö-tavaroiden sekä keramiikan asiantuntijoita.

Klassinen, turkkilainen 
anislikööri ”raki” on 
Turkin virallinen 
kansallisjuoma. 



HEMMOTTELE ITSEÄSI TURKISSA
Oleellinen osa lomaa on itsensä hemmottelu, ja Turkissa se onnistuu erityisen helposti. Turkissa on pitkät perinteet ja 
useiden vuosisatojen kokemus wellnesshoidoista. Me Nazar-oppaat rentoudumme itsekin mielellämme Turkissa käymäl-
lä paikallisella kampaajalla tai hamamissa, turkkilaisessa kylvyssä. 

KAMPAAJA JA PARTURI – 
AINUTLAATUISIA ELÄMYKSIÄ 

HAMAM – 
PUHDISTAUDU SISÄISESTI 

JA ULKOISESTI!

Paras tapa aloittaa loma on käydä perinteisessä, turkkilai-
sessa hamam-kylvyssä. Hamam on perinne, jonka juuret 
juontavat aivan Rooman valtakuntaan asti. 
Kylpy alkaa pyöreässä marmoriseinäisessä huoneessa, jossa 
istut lämpimällä penkillä kuumien höyryjen avatessa ja puh-
distaessa ihohuokosiasi. 

Täällä voit peseytyä vesivatien ääressä, tai sitten voit maata 
lämpimällä marmoripenkillä ja antaa lämmön rentouttaa kireitä 

selkälihaksiasi. Höyrykylvyn jälkeen ammattitaitoinen hoitaja 
hieroo ihoasi karkealla kintaalla, joka kuorii ihostasi kaikki kuol-
leet ihosolut – täydellinen pohja upealle lomarusketukselle. 

Stimuloivan kuorinnan jälkeen hoito päätetään ihanalla 
vaahtohieronnalla, ja joissakin kylpylöissä kylpyyn kuuluu 
myös öljyhieronta hoidon päätteeksi. Hoidon jälkeen olet 
valmis ottamaan auringon vastaan tositeholla, ja lomasi voi 
alkaa!

Turkkilaiset kutsuvat kampaajaa nimellä ”kuaför”. Kampaa-
jalla voit leikkauttaa, värjäyttää ja kuivauttaa hiuksesi sekä 
pyytäessä saada samalla myös manikyyrin ja pedikyyrin. 

Hiustenleikkuun aikana sinua saattaa palvella jopa kolme 
henkilöä, joten voit rentoutua tuolissasi oikein kunnolla ja 
tuntea olosi turkkilaiseksi sulttaaniksi!

Käynti parturilla on aina suuri elämys kaikille miespuolisille 
vieraillemme. Partureista käytetään turkissa sanaa ”berber”, 
ja he ovat erikoistuneet ajamaan niin hiukset kuin parrankin 
perinteiseen tapaan partaveitsellä. Osa partureista päättää 
käsittelyn kasvojen, hartioiden ja käsivarsien hieronnalla.

Muistathan, että juomarahan jättäminen on Turkissa merkki 
hyvistä tavoista.
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Joulupukki
Voi hyvin olla, että joulupukki asuu Korvatunturilla, mutta alunperin joulupukki tulee 
Turkista. Pyhä Nikolaos, johon myytti joulupukista perustuu, oli piispa Myrassa, nykyisessä 
Demrenissä, Länsi-Turkissa 300-luvun alussa. Häneen liitetään legendan mukaan useita ih-
meitä; hän on kertomusten mukaan muun muassa herättänyt useita kuolleita hengiltä ja hän 
muutti laivallisen viljaa taianomaisesti moninkertaiseksi suuren nälänhädän aikana. Hänen 
tapanaan oli myös jakaa salaa lahjoja. Hän jätti muun muassa kultakolikoita ihmisten kenkiin, 
jos ne olivat talon ulkopuolella, mistä sai myöhemmin alkunsa ajatus joulupukista. 

Orhan Pamuk
Orhan Pamuk (s. 1952) on Turkin tunnetuin kirjailija. Hänen ensimmäinen romaaninsa 
julkaistiin 1974, ja hänen kirjallinen tuotantonsa käsittää tänään 15 kirjaa, jotka on käännetty 
yli 60 kielelle. Ruotsinkielisen käännöksen takana on Nazarin toimitusjohtaja, Kemal Yaman- 
lar. Pamuk kuvailee kirjoissaan modernin Turkin arkea, sen identiteetin kaksinaisuutta ja epä-
varmuutta, mitkä edelleen vaikuttavat monien turkkilaisten elämään. Tämä johtuu Pamukin 
mukaan turkkilaisten sisäisestä ristiriidasta idän ja lännen arvojen tasapainottamisessa ny- 
kyisten- ja muslimiperinteiden arvojen välillä. Pamuk on saanut useita kirjallisuuspalkintoja, 
kuten Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 2006.

Mustafa Kemal Atatürk
Atatürkin (1881-1938) osuus modernin Turkin syntymiseen oli erittäin tärkeä. Hän johti 
kansallisliikettä, joka lopetti Osmannien valtakunnan ja kreikkalaisten vallan Turkissa vuonna 
1923, hän loi perustan modernille tasavallalle sekä perusti varhaisen Turkin eduskunnan. 

Hänen ansioikseen luetaan myös kalenterijärjestelmän modernistaminen muslimien kuu-
kalenterista gregoriaaniseen kalenteriin sekä lainsäädännön muutokset naisten tasa-arvon 
tunnustamiseksi ja naisten äänioikeuden myöntämiseksi. Hänen saavutuksiinsa voi liittää 
myös arabialaisten aakkosten muuttamisen latinalaisiin, pakollisen sukunimilain, pakollisen 
viiden (ja myöhemmin kahdeksan) vuoden koulunkäynnin ja paljon muuta. 

Kaikki tämä oli osa hänen suunnitelmaansa kehittää Turkki moderniksi ja dynaamiseksi tasa-
vallaksi, tasavertaiseksi muiden länsimaiden kanssa. Atatürk on edelleenkin erittäin kunnioi-
tettu ja tärkeä osa Turkin kansallisidentiteettiä, ja koko maa muistaa häntä hänen kuolinpäi-
vänään, 10. marraskuuta 1938 kello 09:05, yhden minuutin hiljaisuudella, huolimatta siitä, 
missä he ovat.

Troijan prinssi Paris 
Me tunnemme prinssi Pariksen ennen kaikkea kreikkalaisesta sankarieepoksesta, Iliasesta, joka 
kirjoitettiin todennäköisesti noin 700 eKr. Ilias käsittelee yhtä maailmanhistorian kuuluisinta 
sotaa, Troijan sotaa, joka käytiin Troijan kaupungissa Hellespontissa noin 1250 eKr. Eepoksen 
mukaan Paris kidnappasi kauneudestaan kuuluisan Helenan hänen kreikkalaiselta aviomie- 
heltään, minkä seurauksena kreikkalaiset piirittävät 10 vuotta Parisin kotikaupunkia, Troijaa. 
He halusivat Helenan takaisin, mutta Troijan muurit kestivät kaikki hyökkäykset. Kreikkalaiset 
onnistuivat vasta oveluutensa ansiosta, kun he salakuljettivat sotilaita kaupunkiin valtavan- 
kokoisen puuhevosen mahassa. Paris esitetään kurjana sotilaana, joka kuitenkin onnistui 
tappamaan kreikkalaisten sankarin Akhilleen ampumalla nuolen hänen suojaamattomaan 
kantapäähänsä. Arkeologien mukaan historiallinen Troija sijaitsee Turkin luoteisosassa.

TURKKILAISIA, JOTKA JÄTTIVÄT



©
 f

ul
ili

 /
 S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

Sertab Erener
Sertab Erener (s. 1964) on yksi Turkin rakastetuimmista popdiivoista, jota suositumpi 
on ehkä ainoastaan legendaarinen Sezen Aksu. Hänen tuotantonsa käsitti useita erittäin 
suosittuja albumeja jo ennen kuin hän pääsi kansan suosioon areenoilla vuonna 2003, jolloin 
hän voitti eurooppalaisen Melodi Grand Prix –kilpailun laululla Every way that I can. Hän 
oli ensimmäinen turkkilainen muusikko, joka voitti kilpailun. Upean äänensä lisäksi hänet 
tunnetaan myös voimakkaasta persoonastaan ja loistavista lavaesityksistä, ja hän on monien 
nuorten turkkilaisten naisten suuri idoli.

Osman I
Osman I (1258-1326) perusti Osmannien valtakunnan, joka otti itselleen Turkin 
hallinnon vuonna 1453. Osmannien valtakunnan kulta-aikaa olivat 1700- ja 1800-luvut, 
jolloin valtakunta ulottui Armeniasta Balkaniin ja Egyptiin. Niin valtavan maa-alueen 
hallitseminen yhtenäisenä valtakuntana osoittautui mahdottomaksi etäisyyksien ja eri 
kansallisuuksien vuoksi. Osmannien mahti ja voima vähenivät raja-alueiden siirtyessä 
toinen toisensa jälkeen muiden hallintaan, ja ensimmäisen maailmansodan alkaessa 
vuonna 1914 osmannit olivat jo niin heikkoja, että he eivät pystyneet vastustamaan 
Atatürkin joukkoja. Osmannien valtakunta lakkasi siten olemasta vuonna 1923. 

Yusuf Ismail
Yusuf Ismail (1857-1898) elätti itsensä painijana 1800-luvun puolivälissä, ja hän 
oli erityisen tunnettu USAssa lempinimellä The Terrible Turk. Öljypaini on Turkin 
kansallisurheilulaji, ja jokavuotiset turnaukset ovat olleet perinteenä vuodesta 
1392 alkaen. Se tekee öljypainista yhden maailman vanhimmista olemassa olevista 
urheilulajiturnauksista. Painijat hierovat itsensä oliiviöljyllä ja pukeutuvat nahkahousuihin. 
Varma tapa kaataa vastustaja mattoon onkin ottaa kiinni housuista, esimerkiksi 
työntämällä käsi housujen läpi lahkeesta. Yusuf oli voittamaton USAssa, mutta 
matkusti lopulta takaisin Turkkiin 1898.Hän kuitenkin hukkui matkalla muiden 600 
kanssamatkustajan kanssa laivan upotessa.

Mimar Sinan
Osmannien tunnetuin arkkitehti oli Mimar Sinan (1490-1588), joka tunnettiin laajalti 
Idän Michelangelona. Hän suunnitteli noin 360 rakennusta, joista noin 100 oli moskei- 
joita ja 35 palatseja. Hänen kuuluisin luomuksensa on Süleymaniyen moskeija Istanbulis- 
sa; se on Istanbulin suurin moskeija ja yksi kaupungin kuuluisimmista tunnusmerkeistä. 
Sinanin työ inspiroi niin Idän kuin Lännenkin arkkitehtejä, ja paljon hänen kädenjälkeään 
näkyy muun muassa Intian Taj Mahalissa.

 JÄLKENSÄ TURKIN HISTORIAAN
Sabiha Gökcen
Sabiha Gökçen (1913-2001) on kansainvälisesti tunnettu maailman ensimmäisenä 
naispuolisena hävittäjälentäjänä  ja osallistui 23-vuoden iässä sotaan. Hän syntyi 
huonoissa olosuhteissa, mutta 12-vuotiaana Mustafa Kemal Atatürk adoptoi hänet, joka 
myös huomasi hänen kiinnostuksensa ilmailuun ja kannusti häntä jatkamaan koulutusta 
hävittäjälentäjänä. Läpi uransa Sabiha onnistui viettämään yli 8000 tuntia ilmassa ja 
hänen ainutlaatuisten tekojensa takia on yksi Istanbulin lentokentistä nimetty hänen 
mukaansa. Sukunimi Gökçen,  jonka Sabiha sai adoptoimisen yhteydessä, tarkoittaa 
"kuuluu taivaaseen."



Parveke
Parvekkeen ovet ovat pääsääntöisesti lasia, ja sinun on 
hyvä varmistaa, että ovi on tarvittaessa kiinni tai auki ja että 
lukko toimii kunnolla. Alle 12-vuotiaat lapset eivät saa olla 
parvekkeella yksin.

Paloturvallisuus 
Saapuessasi hotelliin suosittelemme, että sinä ja matkaseu- 
rueesi tutustutte ympäristöönne ja hotellin tiloihin sekä tar- 
kistatte varauloskäyntien sijainnin, ja luette paloturvallisuut-
ta koskevat määräykset. Jos haistat tai näet savua hotellin 
tiloissa, ilmoita asiasta välittömästi vastaanottotiskille. Jos 
palo on aivan hotellin ulkopuolella, pysy huoneessasi, sulje 
ovet ja ikkunat ja ilmoita henkilökunnalle. Muista tarvittaes- 
sa myös auttaa hotellimme muita vieraita.

Turvalokero
Olet itse vastuussa arvoesineistäsi, myös omassa huonees-
sasi. Siksi suosittelemme, että käytät huoneestasi löytyvää 
turvalokeroa. Ota rannalle ja altaalle mukaan vain sen 
verran rahaa, kun sille päivälle tarvitset.

Eläimistä 
Turkissa on paljon vapaana kulkevia irtokissoja ja -koiria. 
Älä ruoki tai kutsu niitä luoksesi, äläkä koske niihin, sillä ne 
voivat olla vihaisia ja kantaa sairauksia. Jos kissa tai koira 
nuolee tai raapii sinua, pese kyseinen alue perusteellisesti 
saippualla ja ota yhteyttä lääkäriin, mikäli alue tulehtuu.

Hissit
Alle 12-vuotiaat lapset eivät saa käyttää hissiä ilman aikui-
sen valvontaa. Älä käytä hissiä palon sattuessa. 

Henna-tatuoinnit
Monissa hotelleissa ja lähikylissä on sinulla mahdollisuus 
käydä henna-tatuoijalla, joka voi tehdä sinulle väliaikaisia 
henna-tatuointeja. Tatuoinneissa käytettävä väri on hennaa, 
johon on sekoitettu mustia pigmenttejä. Emme suosittele, 
että teetät itsellesi tai lapsillesi näitä tatuointeja, sillä hen-
naan sekoitetut ainekset ovat kemiallisia yhdisteitä, jotka 
saattavat olla voimakkaasti allergisoivia. 

TURVALLISUUS LOMALLASI 
Toivomme, että lomasi tulee olemaan kaikin puolin ihana ja että saat mukaasi paljon kivoja matkamuistoja. Jotta sinun ja 
muiden vieraidemme loma sujuisi mahdollisimman hyvin, ilman ikäviä yllätyksiä, olemme koonneet alle muutamia vinkkejä 
joista varmasti löydät jotakin hyödyllistä.



Hygienia
Vatsavaivat ovat valitettavasti melko yleisiä Välimeren 
maissa, ja sinun velvollisuutesi hotellin vieraana itsesi ja 
muiden vieraiden vuoksi on pitää yllä hyvää hygieniaa. Pese 
aina kädet ruokaa ennen, älä kulje ulkotiloissa ilman kenkiä 
– erityisesti vessoissa – ja käy pesulla ennen kuin hyppäät 
altaaseen.

Muista juoda paljon nestettä, sillä alhainen nestetaso voi 
johtaa vatsavaivoihin. Muista, että alkoholit ja limut kuivat-
tavat elimistöä. Ruokien ja juomien valmistusta ja käsittelyä 
Nazarin hotelleissa valvotaan tarkasti ja taso kontrolloidaan 
joka päivä. Vieraidemme turvallisuus ja hyvinvointi kaikissa 
hotelleissamme on meille erittäin tärkeää. Ruoista ja juomis-
ta otetaan näytteet kansainvälisen standardin mukaan, ja 
me valvomme tätä hyvin tarkasti.

Shoppailu
Turkissa hinnat ovat merkitty euroissa, liiroissa ja dollareissa, 
joten shoppaillessa kannattaa olla silmä tarkkana. Laatu ja 
takuu saattaa vaihdella riippuen siitä mistä ja mitä ostat. 
Nazarilla voimme taata tuotteen laadun ja auttaa palautus- 
ja reklamaatioasioissa 
vain, jos tuote on ostettu 
suosittelemastamme 
kaupasta.

Maanjäristyksen  
sattuessa
Turkki kuuluu niihin mai-
hin joissa on esiintynyt 
maanjäristyksiä viimeisen 
10 vuoden aikana. Maanjäristyksen sattuessa on tärkeää, 
että pysyt rauhallisena ja että toimit nopeasti.

Jos olet sisätiloissa 
• Hakeudu turvaan esimerkiksi vankan pöydän alle tai 

muualle missä olet turvassa kaatuvilta hyllyköiltä, kaa-
peilta ja muilta irtonaisilta esineiltä ja huonekaluilta. 
Tyhjä käytäväkin on hyvä vaihtoehto turvapaikalle. Varo 
lasiruutuja, tauluja ja peilejä, joista voi niiden rikkoutuessa 
lentää lasisirpaleita. 

• Jos huoneessa syttyy tulipalo, sammuta se mahdolli-
simman nopeasti. Siirrä myös herkästi syttyvät tavarat 
turvalliseen paikkaan, kuten esimerkiksi kylpyammeeseen. 
Maanjäristysten jälkeiset tulipalot aiheuttavat yleensä 
suurempaa tuhoa alueella kun itse maanjäristys. 

• Älä juokse paniikissa ulos rakennuksesta vaan odota, 
kunnes rakennuksesta poistuminen on rakennuksen 
vakauteen nähden turvallista. Varo mahdollisia putoavia 
esineitä kuten esimerkiksi laseja ja lautasia. 

• Älä ikinä käytä hissiä maanjärityksen sattuessa, vaan pois-
tu aina rakennuksesta portaita pitkin.

• Jos mahdollista, anna oven olla auki maanjäristyksen 
aikana, jotta pääset tarpeen tullen ulos nopeasti. Suunnit-
tele valmiksi reitti mitä kautta pääset rakennuksesta ulos 
kaikista nopeiten.

Jos olet ulkotiloissa 
• Suojele päätäsi putoavilta esineiltä ja pysy poissa seinien, 

pylväiden ja muiden mahdollisesti kaatuvien elementtien 
läheisyydestä. Paras turvapaikka on avoin alue. 

• Jos ajat autoa maanjäristyksen alkaessa, pysäytä auto 
välittömästi, tilanteen salliessa tien reunaan ja pysy auton 
sisällä turvassa. Jos mahdollista, älä pysäköi autoa vuoren-
seinämien kylkeen mahdollisten irtokivien takia, tai silto-
jen ja muiden rakennusten alle, koska ne voivat romahtaa 
maanjäristyksen aikana tai jälkeen. 

Maanjäristyksen jälkeen 
Valmistaudu mahdollisiin jälkijäristyksiin, jotka voivat 
aiheuttaa lisätuhoja. Varo vaurioituneita tai sortuneita  
rakennuksia, sillä ne voivat helposti romahtaa. Jos kuiten-
kin joudut menemään vahingoittuneeseen rakennukseen, 
muista olla erittäin varovainen.

Kuuntele uutisia radiosta tai tv:stä ja seuraa paikallisten 
viranomaisten mahdollisia evakuointiohjeita. Lähimmältä 
Nazar-oppaaltasi voit saada päivitettyä tietoa tilanteesta. 

Lääkäri
Jos tarvitset lääkärin apua, voit ottaa yhteyttä Nazar-oppai- 
siimme, jotka ohjaavat sinut lähimpään sairaalaan, josta saat 
tarvittavaa palvelua. Me voimme kertoa sinulle mistä löydät 
luotettavan lääkärin tai sairaalan yhteystiedot. Haluamme 
olla varmoja, että saat parasta mahdollista ja ehdottomasti 
asiantuntevaa hoitoa. Voimme samalla auttaa sinua, jos 
sinulla on erityistarpeita jonkin sairauden takia.

Käydessäsi lääkärissä ulkomailla, tulee sinun ottaa mukaasi 
passi ja vakuutuspaperit. Jos olet ostanut matkavakuutuk-
sesi meidän ja Eurooppalaisen kautta, ota mukaasi sinulle 
lähetetty matkavahvistus, johon vakuutuksesi on kirjattu, ja 
joka toimii vakuutustodistuksena.

Joudut usein ensikädessä itse maksamaan lääkärikulut. Siksi 
on tärkeää, että säilytät kaikki kuitit, niin lääkkeistä kuin 
hoidoistakin, jolloin voit hakea maksuja takasin
vakuutusyhtiöltäsi kotiin palattuasi. Me emme valitettavas- 
ti voi auttaa sinua saamaan kuitteja tai lääkärintodistusta 
jälkikäteen.

Kulttuurilliset esineet

On kiellettyä ottaa mukaan kiviä, simpukoita tai muita 
esineitä, joilla voi olla kulttuurillista arvoa. Nämä voivat olla 
antiikkia ja siksi niiden 
vienti maasta on 
laitonta.



TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROJA
 
Poliisi: 155
Suomen ulkoasiainministeriö 
Verkkosivut: formin.finland.fi
PUH.: +358 (09) 160 05 
TAI.:            (09) 578 15

Suomen suurlähetystö Ankarassa
PUH.: +90 (312) 457 44 00
FAX.:  +90 (312) 468 00 72

Allasalue
Altaan syvyys on yleensä merkitty altaan reunaan. Huomi-
oi veden syvyys ennen kuin hyppäät altaaseen. Älä ikinä 
hyppää altaaseen pää edellä. Altaan reuna-alueet ovat lähes 
aina liukkaita, joten kulje varovasti äläkä ikinä hyppää altaa-
seen altaan reunalta.

Aurinko
Muista , että Välimeren aurinko on erittäin kuuma, joten 
auringossa oleskellessa kannattaa olla varovainen. Kello 
12-16 välisenä aikana suoraa auringonpaistetta kannattaa 
välttää ja auringonotto on hyvä suunnitella hieman aikai-
semmalle ajankohdalle. 

Loman alussa on hyvä käyttää aurinkovoidetta, jossa on 
korkea suojakerroin ja oleskella mahdollisimman paljon au-
rinkovarjon suojassa. Rusketuksesi syventyessä voit vaihtaa 
voiteeseen jossa on alhaisempi suojakerroin. Muista suo-
jata lastesi pää auringolta, jotta he välttyvät mahdolliselta 
auringonpistolta. On erittäin tärkeää että käytät korkeaa 
suojakerrointa lasten olkapäille tai muulla tavalla suojaat ne 
kuumalta  auringonpaisteelta.

Ranta
Usealla rannalla on liputus, johon on hyvä kiinnittää 
huomiota. Vihreä lippu kertoo, että uinti on sallittua ja voit 
oleskella vedessä vapaasti.
Oranssi lippu ilmoittaa että uiminen on omalla vastuulla ja 
punainen lippu taas kieltää kaikenlaisen oleskelun vedessä. 
Sinisestä lipusta näet, että ranta on erittäin hieno ja turvalli- 
nen.  

Älä ikinä ui rannasta poispäin vaan aina sen myöten. Yöllä 
uimiseen sisältyy aina paljon riskejä, joten kehotamme kaik-
kia vieraitamme välttämään yöuinteja. 
Alkoholin vaikutuksen alaisena uiminen on erittäin vaaral-
lista. Kun oleskelet rannalla, älä koskaan jätä laukkuasi tai 
arvoesineitä ilman valvontaa.

Rappuset
Hotellin rappuset voivat olla erittäin liukkaat, joten pidä 
aina kiinni kaiteesta. Ole erityisen varovainen allasalueen 
rappusissa kulkieassasi. 

Juomavesi
Turkin juomaveden bakteerikanta on eri kuin meidän Poh- 
joismaisessa juomavedessä, miksi suosittelemme että juot 
vain pullotettua vettä tai jos asut All Inclusive -hotellissa, 
voit ottaa vettä juomavesiautomaateista. Voit myös ostaa 
pullotettua juomavettä useimmista myymälöistä ja ravinto- 
loista. Muista juoda runsaasti!

Vesiurheilulajit
Useimmilla rannoilla voit löytää vesiurheilukeskuksia, joissa 
sinulla on mahdollisuus harrastaa erilaisia vesiurheilulajeja.  
Suosittelemme, että tutustut tarkasti kunkin keskuksen
sääntöihin ja rajoituksiin ennen kuin käytät niiden palveluja. 
Toimipisteiden vakuutukset ovat usein riittäviä Turkin ja 
Turkin lähinaapureiden kaavan mukaan, mutta ne vastaavat 
harvoin pohjoismaista tasoa.
Kun vuokraat varusteita, pyydä myyjää lukemaan sopimus 
ensin ääneen ja vaadi myyjältä myös kirjallinen, allekirjoitet- 
tu sopimus. Lue sopimus tarkasti läpi ennen kuin allekirjoitat 
sen itse, jotta vältyt ikäviltä yllätyksiltä ja lisämaksuilta.



Kerro meille lomastasi 

Emme tiedä mitään sen parempaa kuin sen, että vieraamme 
kertovat meille lomakokemuksistaan, jolloin voimme jakaa 
ne muidenkin kanssa. Osallistu siis pieneen haastatteluun, 
jonka me palkitsemme 50 € matkalahjakortilla, jonka voit 
käyttää seuraavalla matkallasi! Otamme haastattelun 
yhteydessä myös kuvan sinusta ja perheestäsi, joka jul- 
kaistaan haastattelun  kanssa myöhemmin kotisivuillamme, 
matkaesitteessämme sekä ehkä muissa asian yhteyksissä.

Sinun mielipiteesi on tärkeä!

Me pyrimme koko ajan ylittämään vieraidemme 
lomaodotukset, joten meille on tärkeää kuulla sinulta mikä 
lomassasi oli parasta ja mikä mielestäsi olisi voinut mennä 
paremmin.

Tämän vuoksi tulet matkasi päätyttyä saamaan meiltä 
sähköpostilla kyselyn ja olemme erittäin kiitollisia, jos annat 
meille vähän ajastasi ja vastaat kyselyyn.

Vaikka meidän tutkimuksemme kertovat ihan selkeästi, että  
meidän vieraamme ovat tyytyväisimpiä lomaansa kuin koskaan,  
niin me Nazarilla tiedämme, että voimme olla vielä parempia.  
Tarvitsemme siihen sinun apuasi.

50 €
KANTAVIERAS-
ALENNUSTA 
VARAUSTA KOHDEN!

JAA LOMAKOKEMUKSESI KANSSAMME  
JA SAA MATKALAHJAKORTTI!

Varaa hyvissä 
ajoin!
Parhaat huoneet ja suosi-
tuimmat lennot myydään 
nopeasti loppuun! Tämä 
koskee erityisesti korkease-
sonkia, jonka takia suosit-
telemme aina varaamaan 
unelmaloman hyvissä ajoin. 
Älä jää siis odottelemaan 
2015 vuoden matkasi va-
rauksessa! 

Varatessasi viimeistään:
30.9.2014:  saat 150 € alennusta
 31.10.2014:  saat 100 € alennusta
 30.11.2014:  saat 70 € alennusta
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150€  ALENNUSTA  

KANTAVIERAILLEMME  

Ota minut kotiisi! *

Olen taynna inspiraatiota

 
ensi vuodelle!.. ..



• Turvatarkastus sijaitsee terminaalin sisäänkäynnin yhtey-
dessä. Nosta laukkusi liukuhihnalle skannausta varten. 
Suuret laukut tulee laittaa liukuhihnalle kyljelleen.

• Koneeseen saa viedä nesteitä rajoitetusti. Kansainvälisten 
lentorajoitusten mukaisesti, suurin sallittu pakkauskoko on 
100 ml. Kaikki nestemäiset tuotteet tulee pakata läpinäky- 
viin muovipusseihin.

• Lähtöselvitystiskin numero löytyy lennon numeron jälkeen 
ilmoitustauluilta.

• Lähtöselvityksessä sinun tulee näyttää passisi ja matka-
vahvistuksesi. Samassa varauksessa ilmoitetut henkilöt 
ilmoittautuvat lähtötiskillä samanaikaisesti. Jokaisesta 
maksimipainorajan ylittävästä kilosta laskutetaan yleensä 
lisämaksuna 5-8 €/kg

• Tarkista, että saat matkatavaroistasi matkatavarakuitin ja 
pidä se tallessa siihen saakka kunnes olet saanut kotilento-
kentällä kaikki matkatavarasi.

• Tarkista, että saat kuitin kaikista matkalaukuista. Säästä 
kuitit niin kauan, että olet ottanut laukkusi vastaan lennon 
jälkeen. Mikäli laukkusi on rikkoontunut tai kadonnut, 
on tärkeää, että otat heti yhteyttä lentokentän henkilö-
kuntaan, joka voi kirjoittaa PIR-raportin, joka sen jälkeen 
lähetetään lentoyhtiölle. Huomioithan, että mikäli viet 
laukkusi pois Tax Free-alueelta, ei sinulla yleensä enää 

ole mahdollisuutta tehdä PIR-raporttia. Lähtöselvityksen 
jälkeen, jossa saat lippusi ja kuitin laukusta, tulee sinun 
mennä passintarkastukseen. Tämän jälkeen pääset Tax 
free-alueelle, josta löydät TaxFree-kauppoja ja kahviloita. 
Voit maksaa täällä euroilla, Turkin liiroilla ja kansain- väli-
sillä luottokorteilla.

• Alanyan lentokentällä passintarkastus löytyy lähtöselvi-
tystiskiä vastapäätä. Passintarkastuksen jälkeen saavut 
suoraan portille. Täällä ei ole TaxFree-kauppoja, mutta 
ennen passintarkastusta voit saada ajan hyvin kulumaan 
jossain pienessä kahvilassa.

• Pidä silmällä valotauluilla olevia ilmoituksia lennostasi, sillä 
kaikkia muutoksia ei aina kuuluteta kovaäänisissä. Huomi-
oi myös, että Antalyan lentokentällä koneeseen nousu voi 
tapahtua eri kerroksessa. Ennen koneeseen pääsyä menet 
yleensä vielä yhden turvatarkastuksen läpi.  

• Huomioi, että Antalyan ja Alanyan lentokentät ovat sa-
vuttomia.

Me toivomme sinulle hyvää kotimatkaa ja tervetuloa pian 
uudelleen!

Ystävällisin terveisin

Sinun Nazar oppaasi

Toivomme, että lomasi on ollut onnistunut! Kohta on kotiinlähdön aika, ja jotta kotimatkasi olisi mahdollisimman mut-
katon, olemme keränneet tähän sinulle hyödyllistä tietoa kotimatkaasi varten.

Nazarilla meille on tärkeää, että palvelu on aina henkilökohtaista niin hotelleillamme kuin retkillämmekin ja aina silloin, 
kun tarvitset apua. Meille on tärkeää olla lähellä sinua lomasi aikana. Et siis välttämättä näe Nazar-oppaitamme lento- 
kenttäbussissa, mutta odotamme sinua paikanpäällä tuloaulassa ja autamme sinua lähtöselvityksessä.

Löydät omat tarkat lentoaikataulusi tästä hotellikirjasta ja/tai ilmoitustaulultamme. Löydät täältä myös ajan- kohdan, 
jolloin sinun tulee luovuttaa huoneesi ja milloin sinut haetaan hotellilta. Muista tarkistaa ajankohdat vaikka oppaasi 
kanssa, viimeistään kotiinlähtöä edeltävänä päivänä.

Pyydämme sinua olemaan valmiina hyvissä ajoin ennen kuljetusta, jotta lentokenttäbussi ei myöhästy. Huomaa, että 
bussi voi saapua hotellille hiukan ennen tai jälkeen ilmoitettua ajankohtaa. Muista myös pitää silmällä, että kaikki mat- 
katavarasi tulevat mukaan bussiin.

PERUSTIETOA LENTOKENTÄSTÄ 

KOTIMATKAN LÄHESTYESSÄ …




