SUOSITUIMMAT
RETKEMME
ALANYA BREEZE
Nousemme köysiradalla Alanyan vuoren huipulle, jossa myös Alanyan linna sijaitsee. Pääset
nauttimaan alueesta ja vertaansa vailla olevasta auringonlaskusta omaan tahtiisi. Lämpötilan hieman
laskiessa lähdemme jatkamaan matkaa kohti gourmet-markkinoita, joiden alueella myös syömme
illallisen tunnelmallisessa ravintolassa. Vierailuun kuuluu myös lyhyt esittely perinteisten turkkilaisten
ruokien valmistuksesta. Illallisen jälkeen matkaamme lyhyen matkaa off road jeepeillä punaviinilasillisen äärelle, jonka nauttimisen aikana pääsemme ihailemaan iltanäkymiä kauniiseen Alanyaan.

ISTANBUL BY FLIGHT
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 nähtävyyksiä kuten hämmästyttävän kauniin Topkapin palatsin ja Sinisen moskeijan.
Iltapäivällä voit halutessasi liittyä mukaan Bosporin veneretkelle tai viettää aikaa Egyptiläisessa
bazaarissa. Istanbuliin matkataan kätevästi Antalyasta lentäen.

MONSTER SAFARI
Adrenaliinitasot nousevat kun lähdemme monsterijeeppi- ja pikavenesafarille! Maastosafarin
monsterijeepeillä pääsemme vuoristoalueiden läpi pienten järvien ja luonnon läheisyyteen tavalla, joka
normaalilla kuluneuvolla ei olisi mahdollista. Monsterijeeppisafarin jälkeen aktiivinen retkipäivä jatkuu
pikaveneissä, jotka kiidättävät meidät yli Köprülü Kanjonin kylmien vesien. Energiatasojen kaivatessa
täyttöä pysähdymme hyvin ansaitulle lounaalle, jonka jälkeen päätämme retkipäivän kuovissa koskissa
koskenlaskuveneellä.

HAMAM – TURKKILAINEN SAUNA
Jokaisessa Turkkilaisessa kaupungissa on vähintään yksi Hamam, ja perinteen mukaan siellä käydään
säännöllisesti sekä puhdistautumassa että rentoutumassa ystävien kanssa. Pesurutiineiden alkaessa
istuskellaan lämpöisessä marmorihuoneessa ja odotellaan ihon pehmenemistä. Vaahtopesun ja
kuorinnan myötä iholle kertynyt lika sekä kuolleet ihosolut irtoavat, ja pesun jälkeen ihosta tulee
sileä ja pehmeä. Kokemuksen päättää rentouttava hieronta.

MANAVGATIN VENE – JA OSTOSRETKI
Ostoksia ja aurinkoa, ihana lomapäivä! Manavgatin markkinat ovat alueen suurimmat, ja tarjolla
on kaikkea maan ja taivaan väliltä. Tekstiilioutletissa on laaja valikoima vaatteista kodin tekstiileihin.
Parhaimmat ”lomaselfiet” otamme kauniin, kenties Turkin kuvatuimman vesiputouksen äärellä.
Iltapäivällä suuntaamme kohti Manavgatin jokea, ja ankkuroimme jokiveneemme hiekkasärkälle,
jossa on mahdollista uida sekä viileässä ja makeassa jokivedessä että turkoosina hohtavassa
Välimeressä!

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 mukavasti
varsinkin kuumimpina kesäkuukausina, ja sen ansioista Dimcay onkin myös paikallisten suosima.
Toinen toistaan upeammat tippukivimuodostelmat hämmästyttävät Dim-tippukiviluolassa,
ja vierailullamme paikallisella hedelmätilalla tutustumme alueella viljeltäviin maittaviin hedelmiin.

RETKEMME
Antalya,
Lara &
Kundu

RETKI

Belek

Side &
Pegasos
World

Alanya, Avsallar,
Pegasos Resort & Royal

HINTA
EUR
Aikuinen

HINTA EUR Lapsi

NAZARIN LOMAHITIT
Alanya Breeze
Manavgatin vene-ja ostosretki

-

-

-

TI & TO

49

25 (7-11 v.)

MA & TO

MA & TO

MA & TO

MA & TO

39

20 (7-11 v.)

Dimcay Jokiretki

-

-

KE

KE

36/39

20 (7-11 v.)

Blue Cruise veneretki (All Inclusive)

MA, KE, PE

MA, KE, PE

TI

KE & LA

39/42

20 (3-11 v.)

Porsche Cayenne Safari

TI, PE, SU

TI, PE, SU

KE & LA

-

99

Minimi-ikäraja 7 v.

NAZARIN PERHE- JA SEIKKAILU
Merirosvoristeily

TI

TI

TI

TI

44

24 (3-11v.)

The Land of Legends vesi-ja huvipuisto

MA, PE

MA, PE

MA, PE

MA, PE

99

79 (4-15 v)

PELKKÄ SIS.PÄÄSYLIPPU: JOKA PÄIVÄ

29

19 (3-11 v.)

149

149 (2-11 v.)

Antalya Aquarium & Snow World

NAZARIN KULTTUURI- JA ELÄMYS
KE

KE

Cappadocia lentäen

TI

TI

TI

TI

189

189 (2-11 v.)

Sea to Sky - vuoristohissiretki

KE & LA

-

-

-

52

26 (3-11 v.)

29/39

15 (3-11v.) / 20 (7-11v.)

Istanbul by Air

KE

KE

JOKA PÄIVÄ KAIKISTA KOHTEISTA / PEGASOS HOTELLEISTA

Hamam - Turkkilainen sauna

NAZARIN URHEILU- JA AKTIVITEETIT
-

-

-

-

TI, TO, LA

69 (7-11 v.) minini-ikäraja 7 v.

49

Minimi-ikäraja 17 v.

MA, TI, TO, PE, SU

35

JOKA PÄIVÄ

Golf
Alanyan vuoristosafari jeepeillä

99
MA, KE, PE

JOKA PÄIVÄ

Monster Safari
Mönkijäsafari

-

Lisätietoja oppailta
20 (7-14 v.) minini-ikäraja 7 v.

Jeeppisafari & Joenlasku

TI & LA

TI & LA

TI & LA

-

55

28 (7-14 v.) minini-ikäraja 7 v.

Rafting - Joenlasku

TO

TO

TO

TO

39

20 (7-11 v.) minimi-ikäraja 7 v.

54

Minimi-ikäraja 14 v.

JOKA PÄIVÄ

Sukellus
-

TI, SU

TI, SU

TI, SU

69

34 (7-14 v.) minini-ikäraja 7 v

Alanya Shopping

-

-

-

SU

9

Maksuton 0-10 v.

Antalya Shopping

TI

TI

-

-

12

6 (3-11 v.)

Aladdin Canyoning

NAZAR SHOPPAILU

NAZAR EXTRAT
VIP jahti yksityiskäyttöön

JOKA PÄIVÄ

650 - 1800

NÄIN VARAAT RETKESI:
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RETKIEN TOTEUTUMINEN
JA PERUUTUKSET:

• Retket varataan oppailta ja maksetaan varaushetkellä
esimerkiksi hotellitapaamisaikoina käteisellä tai luottokortilla
tai palvelukeskuksemme kautta luottokortilla.

• 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 tiettyinä aikoina/kauden ajankohtina.

• 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.

• 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!

• 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.

• Retket voi maksaa VISA/Mastercard-luottokortilla (maksu
Euroissa) tai käteisellä Euroilla, Turkin Liiroilla, Ruotsin,
Norjan tai Tanskan Kruunuilla. Maksettuasi retken oppaille,
saat retkilipun/retkilipun numeron, joka tulee ottaa
mukaan retkelle.
• Varaathan retkesi ajoissa. Suosittelemme varauksen tekoa
viimeistään kaksi päivää ennen retkipäivää.

• Nazarin oppaiden opastamat retket ovat erikseen mainittu,
ja ne vaihtelevat kauden aikana retken ja/tai
osallistujamäärän mukaan. Lisätietoja Nazarin opastamista
retkistä juuri sinun lomasi aikana, saat kätevästi oppailta/
palvelukeskuksesta. Muut retket ovat kansainvälisiä ja
järjestetään joko englanninkielisen oppaan johdolla tai
ilman opasta.
• Alle 7-vuotiaat lapset osallistuvat useille retkille ilmaiseksi,
ja 3-11 vuotiaat alennetuin hinnoin ellei toisin mainittu.
Osa retkistä ei välttämättä sovellu raskaana oleville naisille

• 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. Mikäli maksu on tehty Debitkortilla, maksun palautus saattaa kestää kauemmin.
Ilmoitathan retkimaksussa käytetyn kortin haltijan nimen
ja kortin voimassaoloajan oppaalle

.
Täydet ehdot sekä säännöt liittyen retkiemme ostamiseen, maksamiseen, peruuttamiseen sekä opaspalveluihin löytyvät hotelli-kirj
.
Voit myös kysyä retkistämme Nazar-oppailtasi tai palvelukeskuksestamme.

astasi, joka on saatavilla hotellissasi.

