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I sæson 2022 er der planlagt 8 ture til 
Alanya, Alle fyldt med spændende ud-
flugter hvor du som gæst kommer tæt 
på den venlige tyrkiske befolkning, og 
vil få uforglemmelige oplevelser i dette 
naturskønne og sjældent spændende 
historiske land.

Ta' med Jan til Alanya
Vore planlagte 8 afgange til smukke 
Alanya er fyldt med indhold, oplevel-
ser, hyggeligt samvær og stor viden. 
Samtidig bor vi 75 meter fra Mid-
delhavets blå bølger og lige ved den 
smukke strandpromenade. Kaila City 
by Dolphin ligger ligeledes centralt i 
Oba med fred og ro, men alligevel op 
og ned ad Oba Hovedgaden med mas-
ser af butikker, restauranter og lokale 
boder.

Vi har sammensat programmet så der 
både er tid til at opleve og slappe af. 
Jan er med som guide og vært og øser 
af hans store viden om Tyrkiet og tyrki-
ske forhold. Vi skal opleve Alanya fra 
søsiden på den smukke bådtur hvor vi 

også nyder en god frokost. Og vi skal 
i bjergene bag Alanya og opleve det 
autentiske tyrkiske hverdagsliv. Turen 
er all inclusive, tyrkisk aften, festmid-
dag når vi får besøg af en populær 
dansk kunstner onsdag aften, og hyg-
ge de øvrige aftener i hotellets skønne 
restaurant, hvor vi nyder dejlig mad fra 
den store buffet.

Der er også indlagt tid så man kan 
komme ud på egen hånd, til stranden 
og i det hele taget hygge på vort her-
lige og 4-stjernede hotel Kaila City by 
Dolphin. Udover den super populære 
koncertaften vil der flere aftener også 
være musikalsk underholdning på ho-
tellet.

ALANYA MED JAN

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

• Ekspert rejseleder, Jan Ørum Vermø

• All inclusive

• Alle udflugter og entreer inkluderet

• 4-stjernet hotel med skøn beliggenhed

I de sidste 20 år har Alanya været et af danskernes foretrukne rejsemål. Skønne strande, storslået 

natur og venlige mennesker er det der kendetegner byen. Desværre er der mange der ikke oplever 

alt det storslåede der er at se hvis man bare bevæger sig få kilometer fra turistområdet. Når du rejser 

i Tyrkiet får du sol og varme 300 dage om året, kombineret med gæstfrihed og mange forskellige 

oplevelser. Ans Rejser er en del af Dolphin Familien der har drevet hotel og turistaktiviteter i Alanya 

området i over 10 år. På vore individuelle rejser til Alanya vil Jan Ørum Vermø være med som guide. 

Han kender Tyrkiet og tyrkiske forhold bedre end de fleste. Har skrevet bogen ”Alt om Alanya”, og 

mange artikler om smukke steder i hele Tyrkiet lige fra Istanbul, over Kappedokien og til området 

omkring Kemer, Kekova, Kas og Elmali.

8 dage
fra

kr. 4.995
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AFGANGE

Prisen inkluderer
√ Fly tur/retur
√ Ophold i delt dobbeltværelse
√ Direkte transfer fra lufthavn til hotel
√ All inclusive
√ Bagage 5 kg. håndbagage og  

20 kg. i kuffert
√ Koncert med populær dansk  

kunstner onsdag
√ Smuk Bådtur med dansk guide
√ Landsbytur med dansk guide
√ Tyrkisk aften med lokal  

underholdning
√ Guide til lokale markeder mm.
√ Dansk rejseleder
√ Ans Rejsers Tryghedsgaranti
√ Skatter, afgifter samt bidrag til      

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person
• Enkeltværelse kr. 900,-
• Drikkevarer under udflugter og til 

koncerten for egen regning

Kaila City by Dolphin 4****
Nyrenoveret 4-stjernet hotel, beliggen-
de i det populære Oba-område, ca. 3 km 
øst for Alanya. Alle dobbelt- eller fami-
lieværelser har egen balkon. Der er kun 
75 meter til nærmeste badestrand, og 
hotellet har eget pool-område med bør-
nepool, voksenpool, liggestole og para-
soller. Hotellet har yderligere restaurant 
og bar. Der findes et væld af aktiviteter. 
Hotellet har nemlig adgang til spa-afde-
ling med hamam, vandrutchebaner, og 
meget mere. Den populære Oba hoved-
gade er lige uden for døren.

 06.05. - 13.05.

 05.05. - 12.05. Billund/København 4.995,-

Aalborg 4.995,-

 19.05. - 26.05.

 08.05. - 15.05. Billund/Aalborg/København 4.995,-

Billund/København 4.995,-

 22.05. - 29.05.

 20.05. - 27.05. Aalborg 4.995,-

Billund/Aalborg/København 4.995,-

LUFTHAVN PRIS PR. PERSON

 17.06. - 24.06.

 16.06. - 23.06. Billund/København 4.995,-

Aalborg 4.995,-

 25.08. - 01.09.

 19.06. - 26.06. Billund/Aalborg/København 4.995,-

Billund/København 4.995,-

 28.08. - 04.09.

 26.08. - 02.09. Aalborg 4.995,-

Billund/Aalborg/København 4.995,-

 16.09. - 23.09.

 15.09. - 22.09. Billund/København 4.995,-

Aalborg 4.995,-

 06.10. - 13.10.

 18.09. - 25.09. Billund/Aalborg/København 4.995,-

Billund/København 4.995,-

 09.10. - 16.10.

 07.10. - 14.10. Aalborg 4.995,-

Billund/Aalborg/København 4.995,-

Sapedera


