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De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Turkse Zuid - West kust & Antalya
Een week lang langs de mooiste plekken
van Zuid- West Turkije inclusief bruisend
Antalya

Voor deze superprijs gaat u een week lang de mooiste plekken van
West-Turkije zien inclusief Antalya. U vliegt van Düsseldorf naar
Antalya waar deze reis begint en eindigt. In de tussenliggende dagen
neemt onze Nederlandssprekende gids u mee door het mooie zuid –
westen van Turkije. U beleeft tijdens deze mini-rondreis een
schitterende combinatie van natuur en cultuur. Begin maart zijn aan
de mooie Turkse Rivièra de temperaturen normaalgesproken al vele
malen aangenamer dan in Nederland. Bustransfer vanuit Limburg
naar de luchthaven in Düsseldorf is inclusief evenals eigen
Jacobs reisbegeleiding.

 

Dag 1 - Zondag 3 maart

 Limburg – Düsseldorf – Antalya

Vanuit uw opstapplaats – samen met uw Jacobs reisbegeleiding –
transfer naar de luchthaven van Düsseldorf voor uw rechtstreekse
vlucht naar Antalya. Daar aangekomen wacht uw plaatselijke
Nederlandstalige gids op u en volgt de busrit naar uw 4/5* resort aan
de Turkse Rivièra in de regio rond Antalya. Uw kamer is voorzien van
alle faciliteiten. Diner in het hotel.

Dag 2 - Maandag 4 maart

8 dagen vanaf
€ 649,- p.p.

Inclusief
Transfer Limburg - Düsseldorf v.v.

Rechtstreekse vlucht Düsseldorf -
Antalya v.v.

Hoteltransfers ter plaatse

Welkomstdrankje

4 nachten op basis van halfpension
in een 4/ 5* resort nabij Antalya

1 nacht op basis van halfpension in 4*
hotel in Fethiye

1 nacht op basis van halfpension in
een 4* hotel in Kusadasi

1 nacht op basis van halfpension in 4*
hotel bij Denizli

Rondreis, de excursies en entrees
conform programma

(mede door de geplande bezoeken
aan door de Turkse regering
gesponsorde bedrijven als leder-
tapijt- en juwelierszaken kan de prijs
van deze reis laag blijven)

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: spauwen.nl
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Kennismaking, informatie 

Tijdens een welkomstdrankje verneemt u alle wetenswaardigheden
van deze regio en vertelt de gids u alles over de excursies die in uw
reis zijn inbegrepen. Ook is er optioneel de mogelijkheid om een
boottocht inclusief barbecue te boeken. Diner in het hotel.

Dag 3 - Dinsdag 5 maart

Demre – Patara – Fethiye

Na het ontbijt brengt de bus u via een mooie route via Finike naar
Demre – ook bekend als Myra, geboorteplaats van Sint Nicolaas die
400 jr. na Christus hier bisschop was. Zijn voormalige grafkerk wordt
bezocht. Dan naar Patara dat midden in een nationaal park
vol bijzondere vogelsoorten ligt. Ooit een belangrijke stad in Lycië en
bekend vanwege meerdere orakels waarover uw gids zal verhalen.
Door prachtige natuur reist u verder naar Fethiye voor diner en
overnachting.

Dag 4 - Woensdag 6 maart

Fethiye – Efeze – Kusadasi

Voor liefhebbers is EFEZE dé plaats die je ooit gezien moet hebben als
het gaat over monumentale overblijfselen van Romeinse steden uit
het verre verleden. Theater, tempels, bibliotheek,
allemaal overblijfselen uit een glorieuze periode. Aansluitend bezoekt
u de Basiliek van Johannes en diner en overnachting wachten u in
Kusadasi.

 

 

Dag 5 - Donderdag 7 maart

Kusadasi – Laodicea (Pamukkale) –  Denizli

In Laodicea bezichtigt u het omvangrijke gebied met opgravingen die
dateren uit 300 jaar voor Christus! In de Romeinse tijd was dit een
belangrijk katoenverbouw district. Ook krijgt u de mogelijkheid om de
bijzondere kalksteenterrassen van Pamukkale (Unesco
Werelderfgoedlijst) te fotograferen. Diner en overnachting in Denizli.

Dag 6 - Vrijdag 8 maart

 Denizli – Antalya

Ter plaatse Nederlandssprekende
gids

Eigen Jacobs reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

* In het winterseizoen zijn de
buitenfaciliteiten mogelijk beperkt
geopend

Exclusief
Visumkosten € 29,50,- p.p.

Niet genoemde maaltijden

Optionele excursies (aangeboden
door en onder verantwoordelijkheid
lokale agent)

Verzekeringen

Reserveringskosten

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Fooien

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 20

Programma en hotels onder
voorbehoud van wijzigingen.
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Door het indrukwekkende Taurus gebergte terug naar de kust.
Onderweg bezoekt u een traditionele tapijtknoperij. Vandaag en
morgen dineert en overnacht u weer in de buurt van Antalya.

 

Dag 7 - Zaterdag 9 maart

 Excursie Antalya

Bezoek aan de provinciehoofdstad Antalya. Vanuit de jachthaven
maakt u (bij mooi weer) een rondvaart langs de kust. Anders gaat u
naar Minicity (een soort Turks Madurodam). ‘s Middags bezoekt u in
deze levendige stad ook de markt met kruiden, specerijen, souvenirs
etc. én bij de juweliers- en lederwarenzaken kunt u desgewenst uw
slag slaan! Diner in het hotel.

 

Dag 8 - Zondag 10 maart

 Antalya – Düsseldorf – Limburg

Voor vandaag staat de terugreis gepland. De exacte vluchttijd is nog
niet bekend. U wordt per touringcar naar de luchthaven van Antalya
gebracht van hieruit vliegt u rechtstreeks terug op Düsseldorf. Daar
aangekomen is voor transfer naar uw Limburgse opstapplaats
gezorgd.

 

Hotelinformatie

Diverse hotels

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 110,-
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