Alanya – Et paradis i Tyrkiet

Alanya er et paradis, hvis man vil slappe af og nyde livet, men det er også nemt at
finde masser af aktiviteter. Her finder I den perfekte kombination af storbyliv,
ferieliv på stranden og gode oplevelser indenfor rækkevide.
Den store klippe midt i byen deler Alanya i to skønne strandområder, som strækker
sig ud fra byens centrum. Kleopatra-stranden er kendt for sit fine sand, mens
stranden mod øst er meget børnevenlig. De er begge perfekt til afslapning, og
begge ligger højt på danskernes favoritliste over strandene.

Vi skal bo på et skønt **** hotel ved Kleopatra stranden

Kun 50 meter fra den verdensberømte Kleopatra-strand ligger Hotel Grand Zaman
Beach. Et lækkert hotel med flotte værelser. Her er der tale om et nyt og virkelig
dejligt hotel med høj standard. Vi bor centralt i forhold til strandlivet, og vil du
gerne shoppe, ligger byen med butikker og basarer mindre end en kilometer fra
hotellet.
Du kan pleje din krop i motionscentret eller i hotellets skønne tyrkiske bad.
Nyd ferien på den herlige solterrasse med swimmingpool, solsenge og parasoller.

På Grand Zaman Beach bor vi på pæne dobbeltværelser med bad/toilet og balkon.
Til værelserne hører også aircondition, tv, telefon og hårtørrer. Minibaren er for
egen regning, undtagen 2 flasker vand som bliver stillet hver dag.
Som sagt ligger Grand Zaman Beach tæt på både strand og by centrum.
På grund af den centrale beliggenhed, må der påregnes nogen by støj.

Opholdet er med All. Incl, og alle måltider serveres fra en meget lækker og varieret
buffet i hotellets egen restaurant.

Måltider:
Morgenmad: Kl. 7.00-10.00.
Frokost: Kl. 12.00-14.00.
Aftensmad: Kl. 19.00-21.00.
Mellemmåltider:
Kl. 12.00-17.00 Lokale snacks, kaffe og kage
Drikkevarer:
Kl. 11.00-23.00 Lokale drikkevarer, øl, vin, sodavand, vand, kaffe og te
Ikke inkluderet: Importerede drikkevarer.
REJSEINFORMATIONER.

Afrejse:

Fra Billund søndag eftermiddag den 29. september 2019

Fælles buskørsel:

Tur/ retur Billund (inkl. i prisen)

Rejseselskab:

Bravo Tours. Vi flyver med Jet Time (mad ombord inkl.)

Flyvetid:

3 timer og 45 min. Vi lander i Antalya kl. ca. 21.45

Kørsel til/ fra hotel:

Ca. 2 timer i bus. (Transfer inkl.)

Hjemrejse:

Søndag aften den 6. oktober 2019. Vi lander i Billund natten
Mellem søndag og mandag kl. 01.40

Pris pr. person kr. 5398, Tillæg enkeltværelse kr. 950,- (vi har 3 stk.)
Depositum kr. 1.800,- pr. person, som betales ved tilmelding.

Husk hvis I ønsker afbestillingsforsikring på kr. 399,- skal dette beløb betales
sammen med depositum. Tjek jeres forsikring, da mange er dækket der.
Bemærk!! NYT…. Billetterne sælges fra morgenstunden.
Kontant, dankort eller Mobilepay.

Fredag den 22. marts 2019 kl. 08.30 I PARKHALLEN
Kun 2 billetter pr. dobbeltværelse. Dvs. 1 billet pr. IFA- medlem + evt.
ledsager……..eller 2 billetter pr. IFA-ægtepar.
Jeg gør opmærksom på, at der kan være rift om billetterne.
Først til mølle princippet – Vi har kun begrænset antal pladser.
Husk vigtigheden af at være forsikret på rejser til udlandet.
Passet skal være gyldigt minimum 6. måneder efter forventet hjemkomst.

