Uw Reisadvies: Turkije

offerte datum: zaterdag 1 december 2018

Voor: 4 personen

Alle genoemde prijzen in deze offerte zijn onder voorbehoud van
beschikbaarheid op het moment van boeken.

Hotel Swandor Topkapi Palace
Turkije, Turkse Rivièra, Lara
Zoover 8.2

o
o
o

Een replica van het Topkapi-paleis uit Istanbul met o.a. vele (sport) faciliteiten
Veel waterpret in het grote zwembad en op de glijbanen
Ontspannen in het wellnesscenter

Een heel bijzonder hotel, gebouwd als replica van het Topkapi-paleis uit Istanbul; ruim opgezet met zeer veel
faciliteiten en direct aan het mooie zandstrand.
Hier ga je een heerlijke vakantie tegemoet in dit ultra all inclusive hotel met 4 zwembaden en de 5 fantastische
glijbanen.
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Eten en drinken:
In de toren van het Topkapi paleis zit een erg gezellige wijnbar, waar je bovendien een fantastisch uitzicht hebt over
het hele complex, de zee en de directe omgeving. Daarnaast is er een ruime keuze aan bars en restaurants, o.a. Turks
en Italiaans.
Kinderen:
Voor de kinderen is er een apart kinderbad en een speeltuin.
Ligging:
Ook de ligging van dit schitterende complex is ideaal, direct aan het mooie kilometerslange zandstrand van Lara en
Kundu. Het dorpje Aksu ligt op ca. 3 km en Antalya op ca. 20 km en zijn makkelijk met dolmus of taxi te bereiken.
Daarnaast ligt het dichtbij de luchthaven, zodat je een korte transfertijd hebt.
Accommodatiecode: 40710

Ligging
o
o
o
o
o

direct aan het privézandstrand
ca. 17 km van Lara
ca. 20 km van Antalya
dolmus en taxi
ca. 20 km van de luchthaven van Antalya

Faciliteiten - inbegrepen
o 908 kamers en familiekamers in 5 bijgebouwen met 4-6 verdiepingen
o 2 liften in elk gebouw
o disco
o internetcafé, wifi in de lobby
o binnenzwembad met bubbelbad
o 2 zwembaden
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o
o

aquapark met 5 glijbanen en wavepool
ligbedden, parasols, matrasjes en handdoeken aan het zwembad en aan het strand

Faciliteiten - tegen betaling
o wifi in de kamers
o winkeltjes
o minimarkt
o wasserijservice
o dokterservice
o kapper

Sport & ontspanning - inbegrepen
o sauna
o bubbelbad
o hamam
o game room
o fitness
o aerobics
o biljart
o tafeltennis
o minivoetbal en basketbal, verlichting (€)
o boogschieten
o beachvolleybal
o catamaran, zeilen en surfen (certificaat)
o duikinitiatie in het zwembad
o animatie o.a. 3x per week thema-avonden en livemuziek
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Sport & Ontspanning - tegen betaling
o beautycenter: massage
o bowling
o tennis (9 courts)
o PlayStation®
o in de omgeving: duik- en zeilschool en watersporten
Faciliteiten kinderen - inbegrepen
o apart kinderbad
o miniclub 4 t/m 12 jaar, 10:00-12:20 en 14:30-17:00
o speeltuin
o kindermenu's
Faciliteiten kinderen - tegen betaling
o babysitservice
Eten & Drinken
o buffetrestaurant met airconditioning
o 3 à-la-carterestaurants: Italiaans, mediterraans vanaf 15/5 en Turks
o speciaal wijnmenu in de à-la-carterestaurants
o gepaste kleding verplicht
o dieetmaaltijden
o 9 bars
o roomservice 24/7
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All inclusive Eten & Drinken
o ontbijt-, lunch- en dinerbuffet
o snacks 12:00-16:00
o patisserie 12:00-17:30
o Turks gebak 11:00-17:30
o ijsjes 15:00-17:00
o middernachtsnacks 23:00-24:00
o late snacks 24:00-5:00
o lokale en een selectie internationale (alcoholische) dranken 24/7
o minibar dagelijks gevuld met water, frisdranken en bier
All inclusive Sport & Ontspanning
o sauna
o bubbelbad
o hamam
o game room
o fitness
o aerobics
o biljart
o tafeltennis
o minivoetbal en basketbal, verlichting (€)
o boogschieten
o beachvolleybal
o catamaran, zeilen en surfen (certificaat)
o duikinitiatie in het zwembad
o animatie o.a. 3x per week thema-avonden en livemuziek
Reisdocumenten
Voor een reis naar Turkije geldt een visumplicht.
Het is daarnaast van belang dat je paspoort en identiteitskaart nog minimaal 60 dagen geldig is na de datum van het
aflopen van je visum.
Het visum is 6 maanden en voor meerdere bezoeken geldig.
Denk eraan dat ook baby’s en kinderen een eigen geldig document en visum nodig hebben.
Indien je een andere nationaliteit hebt dan de Nederlandse kan je bij jouw ambassade informeren welke
documenten je nodig hebt. Volgens de ANVR-reisvoorwaarden ben je als klant zelf verantwoordelijk voor het in bezit
hebben van de juiste en benodigde documenten. Alle financiële consequenties van het niet hebben van de vereiste
reisdocumenten zijn voor eigen rekening.
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Neckermann helpt je uiteraard graag bij het aanschaffen van dit visum.
Kies uit een van onderstaande mogelijkheden:
Neckermann i.s.m. E-visums.nl
o Online via onze eigen vakantieservicesite: www.neckermann-vakantieservice.nl/voorbereid-op-reis/visumturkije/
o Binnen 24 uur beschikbaar
o Kosten € 24,50 per persoon te voldoen via IDEAL of overboeking
Evisa
o
o
o

Online via www.evisa.gov.tr
Direct beschikbaar
Kosten $ 20,- per persoon (= c.a. € 18,-p.p.) alleen te voldoen via creditcard (Mastercard & Visa)

Luchthavens Turkije *
o Bij aankomst op vliegveld bij zogenaamde kiosk direct beschikbaar
o Kosten $ 30,- of € 25 ,- per persoon via cash betaling. Betaling dus mogelijk in beide valuta
* Let op: Deze mogelijkheid is officieel per 1 november 2014 vervallen, maar vooralsnog is het regelen van een visum
bij aankomst op de Turkse luchthaven nog mogelijk. Om geen onnodig risico te lopen adviseert Neckermann je om
het visum voorafgaand aan de reis online aan te schaffen.
Gezondheid
Wij adviseren je voor de laatste stand van zaken betreffende vaccinaties en gezondheidsadviezen te kijken op
www.lcr.nl of het reizigersspreekuur van jouw lokale GG&GD te bezoeken.
Excursies
o Perge/Aspendos en Kursunlu (ca. € 52, lunch inbegrepen). Bezoek aan de Kursunlu waterval, de antieke stad
Perge en het grote theater in Aspendos.
o Antalya city (ca. € 20). Ontdek de watervallen, de oude stad en de jachthaven van Antalya. Bezoek aan een
juwelier en textielbazaar.
o 4x4 safari: 1 dag (ca. € 47). Een erg prettige safari temidden van het prachtige Taurusgebergte en natuur.
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Familie duplexkamer (A3H)
Ca. 45 m²
Beneden: slaapkamer en badkamer, boven: open galerij met 2 single bedden en badkamer.
• wifi - (€)
• Balkon of terras
• Twee slaapkamers
• Twee badkamers
• Televisie
• Kluisje
• Minibar - zie all inclusive
• Bad - met douche
• Föhn
Kind. t/m 13 jaar.
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8 dagen / 7 nachten
A3H: Familie duplexkamer (A3H) (2 Volwassenen, 2 Kinderen)
All Inclusive
Vlucht Economy class
Heen - Condor Airlines 20 oktober 2018
14:15 Dusseldorf - 18:55 Antalya
Terug - Condor Airlines 27 oktober 2018
19:55 Antalya - 22:50 Dusseldorf
Transfer Luchthaven - verblijf: 0u20
Ook inbegrepen is:
•
Retourvlucht
•
Transfer op je vakantiebestemming
•
Neckermann reisleiding 24/7 bereikbaar
•
5 Dagen bedenktijd
•
ANVR, SGR en Calamiteitenfonds
•
Gratis omboeken
Totaalprijs

€ 3021,00

Optioneel bij te boeken
•

Ruimbagage – kan zijn dat dit inclusief is, maar dat is niet duidelijk uit de informatie in het systeem.
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