
Lomahitit

Haluatko tehdä kotimatkastasi lentokentällä 
vaivattomamman? Prime Class-pakettiin sisältyy 
mm. kenttähenkilökunnan tervehdys terminaaliin 
saapuessa, avustus lähtöselvitystiskillä ja 
turvatarkastuksessa sekä pääsy VIP Loungeen, jossa 
voit nauttia maksutta langattomasta netistä, 
snackseista ja juomista. Tilassa on myös pieni lasten 
leikkipaikka.

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

Pamukkale on Efesoksen ohella yksi Turkin 
suosituimmista retkikohteista, ja se on kirjattu myös 
Unescon maailmanperintöluetteloon. Pamukkalen 
lämmin, kalkkipitoinen vesi virtaa alas 100 metriä 
korkeata kiviseinämää muodostaen valkoisia 
tasanteita, tippukiviä ja vesialtaita. Vedellä 
uskotaan olevan monia ihotauteja ja sydänsairauk-
sia parantavia vaikutuksia, ja sen uskotaan myös 
nuorentavan. Retken aikana voit tutustua myös 
Hierapoliksen raunioihin. Vierailemme myös Kaklik 
luolassa joka tunnetaan myös maanalaisena 
Pamukkalena.

PAMUKKALE 

PRIME CLASS AIRPORT

AUTONVUOKRAUS

Lähde nauttimaan ihanasta päivästä Egeanmeren 
kimalteleville vesille! Jätämme kaupungin kiireen 
taaksemme, ja seilaamme merellä Kusadasin 
kaunista rannikkoa ihastellen. Nautiskelemme 
leppoisasta lomapäivästä aurinkoa ottaen, uiden ja 
vaikkapa kirjaa lukien ja merituulesta nauttien. 
Laivan ankkuroidessa on mahdollisuus pulahtaa 
uimaan. Nautimme päivän aikana myös lounaan. 
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BLUES CRUISE DELUXE

PAMUKKALE

PRIME CLASS AIRPORT

AUTONVUOKRAUS

HAMAM - TURKKILAINEN SAUNA

SAMOS - KREIKKALAINEN SAARI

EFESOS & NEITSYT MARIAN TALO

NAZARIN KULTTUURI- JA ELÄMYS

NAZARIN URHEILU- JA AKTIVITEETIT

NAZARIN PERHE- JA SEIKKAILU

NAZAR SHOPPAILU

NAZARIN LOMAHITIT

Nazarin opastama iltapäiväretki Efesokseen, Neitsyt Marian taloon ja 
keramiikkapajaan.

Lauttamatkat* Samokselle, sis.kuljetuksen satamaan, passi mukaan. Hinta 69/39 € sis. 
Eng.kielisen opastetun kiertoajelun.

Turkkilainen sauna ihon kuorinnalla ja vaahtopesulla. Öljyhieronta lisämaksusta. Sisältää 
palveluntarjoajan kuljetukset.

Kansainvälinen retki, sis. laitevuokran ja yhden (1) sukelluksen. Lisätietoja oppaalta. 

Kansainvälinen retki jeepein (henkilökunta toimii jeeppien ajajina). Sis. lounaan, juomat 
lisämaksusta. Uintimahdollisuus.

Kansainvälinen Jeeppi-safari (henkilökunta toimii jeeppien ajajina) ja veneretki*. Sis. lounaan, 
juomat lisämaksusta. 

JOKA PÄIVÄ 49MÖNKIJÄSAFARI Kansainvälinen puolipäiväretki. Kuljetukset palveluntarjoajalta. Uintimahdollisuus.

Veneretki* Nazarin oppaiden kanssa. Sis. Lounaan veneessä, rajattomat 
virvoitusjuomat, lapsille yksi jäätelö.

Sisäänpääsy & kuljetus vesipuistoon (osassa vesiliukumäistä pituus/ikärajoituksia, lukittavat 
tallelokerot vuokrattavissa). 

MA, KE 29 14CRUISE THE BLUES-VENERETKI Kansainvälinen veneretki*. Sis. Lounaan ja virvokkeet lounaan aikana. 

Vierailut kultaliikkeessä, paikallisessa makeiskaupassa ja retkipäivästä riippuen Kusadasin tai 
Selcukin markkinoilla. Kansainvälinen puolipäiväretki.

Kansainvälinen retki Izmiriin. Sis. myös lauttamatkan* ja vierailun Kemeraltin basaariin ja 
kellotornillle.

Kiertoajelua Kusadasissa, vierailu nahkaliikkeessä ja vapaata aikaa Kusadasin keskustassa. 
Kansainvälinen iltaretki.

SOPIMUKSEN 
MUKAAN

MaksutonMAKSUTON KULJETUSPALVELU Maksuton kuljetuspalvelu tiettyihin liikkeisiin. Lisätietoja ja kuljetusvaraukset oppaalta.

Kansainvälinen veneretki* aikuisille (yli 16-vuotiaille). Sis. Lounaan ja rajattomat virvoitusjuo-
mat. 

Kansainvälinen retki Pamukkaleen, Hierapolikseen ja Kaklik luolaan. Sis.Gözleme-letun 
aamulla sekä lounaan, juomat lisämaksusta.

Sisäänpääsy lentokentän VIP Loungeen, tarjolla mm. snackseja, juomia. Avustus 
lähtöselvityksessä ja turvatarkastuksessa.

Lisätietoja, hintoja sekä reittiehdotuksia oppailta.

RETKI RETKIPÄIVÄ
HINTA
EUR

Aikuinen

HINTA
EUR 
Lapsi

(3-11 v. )

RETKEN PÄÄSISÄLTÖ & VIERAILUKOHTEET 
Kaikki retket sisältävät kuljetukset ellei toisin ole mainittu.



Kusadasi  2016

Näin varaat retkesi:

•  Retket varataan oppailta ja maksetaan varaushetkellä esimerkiksi 
hotellitapaamisaikoina tai palvelukeskuksemme kautta (luottokortti 
maksu).
•  Retket voi maksaa VISA/Mastercard-luottokorteilla, Euroilla, Liiroilla, 
Ruotsin, Norjan tai Tanskan kruunuilla. Maksettuasi retken oppaille, 
saat retkilipun/retkilipun numeron, joka tulee ottaa mukaan retkelle
•  Varaathan retkesi ajoissa. Suosittelemme varausten tekoa kahta 
päivää ennen retkeä.

Yleistä retkistä:

•  Retkiohjelma, sisältö ja hinnat voivat muuttua kauden aikana. Nazar 
varaa oikeuden tehdä muutoksia retkien ohjelmaan, sisältöön ja 
hintoihin, ja retkiä voidaan myös perua/järjestää vain tiettyina 
aikoina/kauden ajankohtina.
•  Useimmille retkille on hyvä varata mukaan hattu, uima-asu, pyyhe, 
aurinkovoide, kamera ja taskurahaa. Jos retkeen sisältyy joenlasku 
osuus tms, varaa mukaan sidottavat/vedenkestävät kengät sekä 
varavaatteet. Muistathan myös retkilippusi!
•  Nazarin oppaiden opastamat retket ovat erikseen mainittu. Muut 
retket ovat kansainvälisiä ja järjestetään joko englannin kielisen oppaan 
johdolla tai ilman opasta.                                                                                                                                                                    
•  Alle 3-vuotiaat lapset osallistuvat useille retkille ilmaiseksi, ja 3-11 
vuotiaat alennetuin hinnoin ellei toisin mainittu. Osa retkistä ei 
välttämättä sovellu raskaana oleville naisille.

Retkien toteutuminen ja peruutukset:

•  Retken toteutuminen vaatii vähintään 10 aikuista. Mikäli osallistujia 
ei ole riittävästi, retki voidaan perua retkeä edeltävänä päivänä. 
Iltaretket voidaan perua retkipäivänä n. klo 12 mennessä.
•  Halutessasi perua retken, retkimaksu palautetaan kokonaisuudessaan 
retkistä, jotka eivät sisällä lentomatkoja, ja jotka perutaan viimeistään 
24 tuntia ennen retkelle noutoaikaa. Myöhemmin tehdyt peruutukset 
vaativat lääkärintodistuksen. Peruutuksesta tulee ilmoittaa
Nazarin oppaalle mahdollisimman pian ja viimeistään ilmoitettuna 
retkelle noutoaikana.
•   Retkilippu tulee aina palauttaa retken perumisen/peruuntumisen 
yhteydessä. Mahdollinen retkimaksun palautus tapahtuu ainoastaan 
retkilippua vastaan.
•  Mikäli retkimaksu on maksettu luottokortilla, maksu palautuu 
luottokortin haltijan tilille noin 14 pankkipäivän kuluessa pankista 
riippuen. Ilmoitathan oppaalle retkimaksussa käytetyn kortin haltijan 
nimen ja kortin voimassaoloajan.

Viitaten retkihinnastoon:

*   Veneretket ja retket, joihin sisältyy veneretkiosuus, vaativat 
vähintään 20-40 aikuista. Huonon/epävakaan sään sattuessa ja/tai 
vähäisen osanottajamäärän vuoksi veneretkeä/veneosuutta ei 
välttämättä järjestetä ja/tai se voi olla suunniteltua lyhyempi.

Retkiohjelma



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

SAMOS – KREIKKALAINEN SAARI

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

EFESOS JA NEITSYT MARIAN TALO

NAZARIN
OPASTAMA

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

HAMAM-TURKKILAINEN SAUNA

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

SUKELLUS

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

SUN & FUN
Jeeppisafari ja veneretki saman päivän aikana? 
Kyllä, nyt on mahdollista yhdistää nämä kaksi 
suosikkia samalle päivälle! Jeeppisafari starttaa 
liikkeelle aamupäivän aikana, ja matka suuntaa 
kohti vuoristoa ja upeita maisemia. Iltapäivällä 
siirrymme jeepeistä veneeseen, ja lähdemme 
nauttimaan leppoisasta meriretkestä Egeanmerelle. 
Lounas tarjoillaan veneessä, ja mukaan tarvitset 
iloista seikkailumieltä ja uimavarusteet. Tervetuloa 
mukaan ihanan lomapäivän viettoon!

Yksi parhaimmista kokemuksista Turkissa on lähteä 
jeeppisafarille!  Jeeppisafarilla ajamme vilkkaasta 
kaupungista pienempiin kyliin ja kukkuloille, ja 
matkan aikana pysähdymme ihastelemaan kaunista 
ja koskematonta luontoa ja vehreitä mäntymetsiä. 
Ajamme paikkoihin, joita olisi muutoin vaikeaa, ellei 
jopa mahdotonta, löytää.  Lähde mukaan koko 
matkaseurueesi kanssa, istahda alas ja nauti tästä 
rennosta ja mukaansatempaavasta päivästä! 
Muistathan ottaa mukaasi myös uimavarusteet!

JEEPPISAFARI

Kulttuuri ja viihde Urheilu-ja aktiviteetit



Lähde viettämään kanssamme ihanaa lomapäivää 
Egeanmerellä seilaten, uiden, aurinkoa ottaen ja 
kaunista Kusadasin rannikkoa ihastellen! Päivä on 
mukava koko perheelle, ja lounas nautitaan 
veneellä. Päivän aikana järjestetään erilaisia 
leikkejä ja aktiviteetteja, joten touhua ja tekemistä 
on tarjolla auringonoton ja uimisen lomassa. 
Mukana on myös hauskoja merirosvoleikkejä 
Nazarin oppaan kera. Kaiken ikäiset lomailijat ovat 
tervetulleita mukaan tälle suositulle retkellemme!

Vesipuisto on koko perheen lomaparatiisi! Pidäthän 
tiukasti kiinni uimarenkaastasi mennessäsi vauhdilla 
ylös ja alas hauskoja vesiliukumäkiä, ja piditpä 
sitten kiemuraisista liukumäistä taikka hitaasti 
lipuvista vesistä, hauskanpitoa ja mukavaa 
yhdessäoloa on varmasti tiedossa! Vesipuistossa on 
altaita ja vesiliukumäkiä eri-ikäisille uimareille. Saat 
kauttamme kätevästi sisäänpääsyliput Kusadasin 
vesipuistoihin erikoishinnoin!

Lähde nauttimaan aurinkoisesta päivästä 
Egeanmeren kimalteleville vesille! Jätämme 
kaupungin kiireen taaksemme, ja seilaamme 
merellä kaunista rannikkoa ja merimaisemaa 
ihastellen. Nautiskelemme leppoisasta 
lomapäivästä aurinkoa ottaen, uiden ja merituul-
esta nauttien. Laivan ankkuroidessa on mahdol-
lisuus pulahtaa uimaan. Nautimme päivän aikana 
myös veneellä tarjoiltavan lounaan. 

PERHERISTEILY 

VESIPUISTO

CRUISE THE BLUES -VENERETKI

NAZARIN
OPASTAMA

Vilkkaassa Izmirissä asuu yli 3 miljoonaa asukasta, 
ja se tarjoaa erinomaiset ostosmahdollisuudet. 
Matkaamme Izmirissä lautalla kohti Konak-aukiota 
ja suurta basaarialuetta, ja näemme myös Izmirin 
tunnetuimman maamerkin, kellotornin. Basaarialue 
tarjoaa tekstiilejä ja monenlaisia matkamuistoja 
kotiin viemisiksi. Ethän jätä kokematta Turkin 
kolmanneksi suurinta kaupunkia, ja mahdollisuutta 
tehdä parhaat lomaostokset! 

IZMIR – LÄNSIRANNIKON PÄÄKAUPUNKI

Päivän taittuessa iltaan on aika lähteä ihastelemaan 
Kusadasia ja shoppailemaan! Vierailemme 
nahkaliikkeessä, ja aikaa jää myös kävelyyn 
Kusadasin hurmaavilla keskustan kaduilla nauttien 
lomakohteen värikkäästä vilinästä ja kauniista 
satamamaisemasta. Kusadasin keskustassa on 
lukuisia liikkeitä, ravintoloita ja kahviloita, ja sen 
kauniilla kujilla tai satamassa on mukava viettää 
aikaa ja vaikkapa ottaa parhaat lomaselfiet!

KUSADASI BY NIGHT

Kusadasissa on hyvät ostosmahdollisuudet, joten 
olethan valmiina täyttämään ostoskassisi! 
Vierailemme retkellämme, retkipäivästä riippuen, 
joko Selcukin tai Kusadasin markkinoilla sekä 
”Turkish Delight” makeismyymälässä ja koruliik-
keessä. Markkinoilta voi löytää lähes kaikkea 
mahdollista maan ja taivaan väliltä, joten voit toden 
totta testata tinkimistaitojasi!

SHOPAHOLIC - OSTOSRETKI

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

MAKSUTON KULJETUSPALVELU 

Shoppailu Perhe ja seikkailut 


