Velkommen til

Side

Endelig ferie!
Hjertelig velkommen til Side. Vi ønsker deg en fin ferie full av nye
opplevelser!

Star Tours service
Ring eller send sms/mail til Star Tours guider
Har du spørsmål eller trenger hjelp til noe er vi her for deg. Du kan ringe
servicetelefonen mellom kl. 8–20. Dersom noen akutt inntreffer om natten
kan du ringe samme nummer. Tlf: +90 (0) 242 511 88 38

I denne brosjyren har vi samlet informasjon som vi håper du kan ha nytte av
i ferien.

Vi svarer på sms innen en time alle dager kl. 8–20. Du sender sms til
nummeret du fikk velkomst-sms fra. Du kan også sende mail til
samme adresse som før avreise.

Vi forteller om utfluktene våre og gir deg tips til steder å besøke på egen
hånd. Du kan også lese om den lokale matkulturen, restauranter og
shopping. Lengst bak i brosjyren finner du viktig informasjon om hva du skal
gjøre hvis noe uforutsett skulle skje. Du finner også informasjon om vårt
aktive miljøarbeid og sosiale ansvar.

Møt guidene
I hotellpermen vår finner du informasjon om når vi kommer til ditt, eller et
nærliggende hotell. Hotellpermen inneholder også informasjon om våre
utflukter og hjemreisetider.

Uansett hvordan du velger å tilbringe dine feriedager kan du alltid kontakte
oss. Vi er her for å hjelpe deg med alt fra å bestille utflukter til å tipse om de
beste strendene. Les mer om servicen vår nedenfor.
God ferie!
Informasjonenen er innhentet i april 2013. Vi tar forbehold eventuelle
endringer.
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Opplevelser på egen hånd
Vil du oppleve mer av reisemålet? Her tipser vi om ulike aktiviteter og
steder du kan besøke på egen hånd. Kontakt oss hvis du vil vite mer om
åpningstider, veibeskrivelse eller noe annet.
Vi ønsker deg en trivelig oppdagelsesferd!
Aspendos
Aspendos er et av verdens best bevarte romerske teatre, som hver sommer
arrangerer en verdensberømt opera- og ballettfestival og flere andre
arrangementer. Teateret, som er ca. 2000 år gammelt, har en fantastisk
akustikk og det har klart seg godt gjennom de mange jordskjelvene.
Teateret er bare delvis renovert. Her finnes det også en delvis bevart
akvedukt.
Barbereren på hjørnet
Hos den lokale barbereren kan alle menn får en virkelig profesjonell klipp
eller barbering, og samtidig få anledning til å studere den tyrkiske mannens
hverdag.
Frisøren
Det å gå til frisøren (kuafför) er definitivt noe man bør passe på å gjøre i
ferien, for det er virkelig en opplevelse! Du blir tatt hånd om fra topp til tå,
og for en rimelig penge får du vasket og fønet håret. Eller elegant oppsatt
hvis du vil føle deg virkelig festpyntet for en kveld. De gir også manikyr og
pedikyr, vokser ben eller hele kroppen og de plukker øyenbryn med en
fantastisk teknikk. De populære og moderne frisørsalongene farger og
klipper håret ditt litt billigere enn hjemme i Norge.
Hamam – tyrkisk bad
Det å bade i en hamam, tyrkisk bad, er en levende tradisjon i Tyrkia og en
opplevelse for både kropp og sjel. De vakre badehusene som kalles
hamam finnes de fleste steder i Tyrkia. Tradisjonen med hamam går tilbake
til middelalderen og i tillegg til at man blir ren er det en måte og omgås
andre på. Baderitualet begynner med at du setter deg i et varmt rom for å
svette og myke opp huden. Deretter skrubbes du fra topp til tå med en grov
vaskehanske. Skrubbingen gjør at huden blir uimotståelig myk og besøket
avsluttes med en velgjørende massasje.
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Klosterruinen i Alarahan
Ta på behagelige sko og reis ut til Alarahan som ligger mellom Side og
Alanya. Her ligger de gamle klosterruinene som du når frem til ved å klatre i
trinnene som er hugget ut i fjellet. Husk å ta med lommelykt. Normalt god
kondisjon kreves. Det er enkelt å komme seg dit med lokalbuss eller leiebil
Oymapinardammen
Lei en jeep og kjør mot Manavgat. Der tar du av opp mot
Oymapinardammen. Veien slynger seg gjennom vakker natur og landsbygd
før du kommer frem til damveggen. Rett nedenfor ligger restene av en by
under vann, fra den gangen dammen ble bygd. Du kan fortsette inn på
damområdet der det ligger noen restauranter, eller ta en båttur og bade i
det klare vannet.
Perge
15 km øst for Antalya ligger den gamle ruinbyen Perge. Den daværende
livlige byen ble grunnlagt omkring 1300 f.Kr. og var første stopp for
misjonæren St Pauls på hans reise rundt Middelhavet. Ruinene fra byens
tempel, hamam, markedsplass og fontene finnes fortsatt her.
Storbyen Antalya
Tilbring dagen i Antalya og opplev det tyrkiske storbylivet. Vil du shoppe
kan du gjøre det i det store shoppingsenteret i nærheten av Sheraton hotell
ved Konyaaltistranden eller langs hovedgatene og i gamlebyen. Nær
Sheraton ligger det også et arkeologisk museum og midt i gamlebyen finner
du den trivelige, antikke havnen som anses å være en av de vakreste i
verden.
Den turkise kysten
Hvis du vil legge ut på en lengre biltur og oppleve en av middelhavets
vakreste kyster, kan du leie en bil og kjøre forbi Antalya mot Kas. Fra
Kemer slynger veien seg frem mellom fjell og hav, med fantastisk utsikt
over det turkise vannet som har gitt navn til kysten. Overnatt i den lille byen
Kas. Kjør tilbake neste dag forbi Myra hvor julenissens, St. Nicolaus, kirke
ligger.
Sol og bad
Den vestre stranden
En langgrunn og barnevennlig strand i Side, et steinkast fra den gamle
byen. Her er det mulighet til vannsporter og det finnes både solsenger og
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parasoller. I tillegg er det et stort utvalg av restauranter. Vanligvis er
solsengene inkludert hvis du spiser eller drikker noe fra restaurantene, hvis
ikke må man betale for solsengene. Hvis du vil kan du vandre langs den
nybygde strandpromenaden bort til Kumköy.
Den østre stranden
På den andre siden av den byen ligger den østre stranden. Vannet er
klarere her enn på den vestre siden og bølgene er mye sterkere.
Kumköy
Litt utenfor sentrum går den vestre stranden over til Kumköystranden. En fin
sandstrand med en roligere atmosfære. Her finnes det mange fine turstier å
velge mellom hvis man vil finne på noe etter en solfylt dag på stranden.
Sorgun
3 km øst for Side sentrum ligger Sorgunstranden, en gyllen sandstrand. Hit
kommer du enkelt med dolmusen, lokale minibusser, fra sentrum. Generelt
sett er dette en roligere strand enn de strendene som ligger nær
gamlebyen. På den offentlige stranden er det ingen mulighet til å kjøpe noe
så ta med deg alt du trenger til hele dagen.

Tyrkisk matkultur
Det tyrkiske kjøkkenet er basert på enkle råvarer som er omsorgsfullt
tillaget og smakssatt med velsmakende krydder. Basisen i et tyrkisk måltid
består av brød, ost av geitemelk, grønnsaker og ris. Til dette spiser man
kjøtt eller fisk.
Hvis du bestiller fersk fisk på restaurant bør du spørre om dagsprisen på
den aktuelle fiske så du ikke blir overrasket når du får regningen.
Tyrkiske favoritter
Kebab er landets paraderett og kan innebære alt fra det vi mener med
kebab, dvs. döner kebab (tynt skivet kjøtt i pitabrød), til kalops eller en type
pannebiff. Köfte kalles de små, sterkt krydrede kjøttbollene som ofte
serveres på spesielle restauranter. Börek er små paier av filodeig fylt med
ost eller kjøtt. Yoghurt er en viktig ingrediens i alle måltider, blant annet som
saus til salater og kjøtt. Aubergine er en ingrediens i mange hovedretter,
enten kokt eller stekt.
Drikke
Nasjonaldrikken raki er et anisbrennevin som oftest brukes som apéritif,
men som også kan serveres gjennom hele måltidet. Çay, te, er den
vanligste hverdagsdrikken, og overalt ser man løpegutter som springer med
runde brikker med teglass. Tyrkia er kjent for sitt søte bakverk, og når du
har smakt en bit baklava, en sirupsdryppende kake med nøtter, forstår du
hvorfor kaken er skåret opp i så små biter.
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Restauranter

Shopping

God mat og nye restaurantopplevelser er noe som hører ferien til. Her kan
du lese mer om restauranter på reisemålet.

Hvis du er interessert i å shoppe billig og bra har du virkelig valgt riktig land.
Tyrkia er nemlig litt av et shoppingparadis!

Side

Her kan du finne alt mellom himmel og jord, og oftest gjør du de beste
kjøpene på det lokale markedet eller i basarområdet, men også i de mange
butikkene som ligger langs hovedgatene.

Aphrodite
Aphrodite ligger ved torget i Sides gamle bydel. Her serveres det tyrkiske
spesialiteter, men de har også en internasjonal meny. Det vises ofte
nordiske fotballkamper på tv.
Liman
I denne moderne restauranten kan du nyte god mat og utsikt over havnen,
og i loungen kan du ta en drink og høre på restaurantens DJ.
Ocakbasi
Denne hyggelige restauranten ligger i sentrum av Sides gamle bydel og er
omgitt av de fine ruinene. Prøv gjerne "meze" som er en av spesialitetene,
eller velg en tyrkisk kebab eller en stek fra grillen.
Karma
Karma er en nybygd restaurant i sentrum av Side. Her serveres alt fra
spansk tapas til sushi. Ikke gå glipp av denne kulinariske opplevelsen i fine
og nye lokaler. Restauranten er tilpasset bevegelseshemmede.
The End
Som navnet antyder ligger denne restauranten lengst ut ved havet og har
en fantastisk panoramautsikt. Her kan du nyte solnedgangen mens du
spiser en god fiskerett eller noe godt fra grillen.
Orfoz
Restaurant med internasjonal mat med mange spesialiteter innen kjøtt, fisk
og kylling. Hvis du ikke vet hva du skal spise spør du kelneren om dagens
spesialitet. Avslappet atmosfære med havutsikt.

På markedet og i basarområdene finner du blant annet krydder, duker,
stoffer, leker, vesker, klokker, backgammonspill, jeans, sko, strømper,
undertøy, t-skjorter, bluser, treningsdresser og mye mer Det aller meste er
kopier, så sjekk sømmer, knapper og annet nøye før du begynner å kjøpslå
med selgeren. Du skal prøve å prute 20–50 %, noen ganger kanskje mer
eller mindre, avhengig av hvor du befinner deg og hvor flink du er til å prute!
Tenk på at jo flere ting du kjøper av samme selger, desto lettere er det å
forhandle om prisen. Vi anbefaler at du betaler i tyrkiske lire (TL) hvis du
har mulighet.
Marked
I Side er det marked på lørdager bak den store moskéen. Markedet har et
variert utvalg, men det største markedet i Antalya-området er i Manavgat.
Det går dolmus, lokal buss, fra Side flere ganger i timen til Manavgat. I
Manavgat er det marked hver mandag og torsdag.
Gull
Gull er billig å kjøpe her, og det er ikke fordi gullet i seg selv er billigere,
men at arbeidskraften er rimeligere. Her handler man først og fremst med
14 karat men også 18 og 24 karat. Sørg for å handle i en butikk som er
velkjent, og be alltid om å få et ekthetsbevis - spesielt hvis du kjøper et
smykke med steiner i.
Skinnvarer
Skinnjakker er billig, og det finnes et stort utvalg av modeller, mønstre og
farger. Det er ikke alltid den dyreste butikken som har de beste varene, så
det kan lønne seg å sammenligne varene i flere forskjellige butikker.
Tepper
Håndknyttede tepper er også fristende å kjøpe med seg hjem. Tyrkiske
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tepper har en lang tradisjon, og det unike med dem er at de knyttes med
doble knuter. Jo flere knuter et teppe har pr. kvadratcentimeter, desto finere
er det. I Tyrkia finnes det forskjellige typer tepper og de tre vanligste er de
man kaller bomull på bomull, ull på bomull og den aller vakreste og dyreste
er silketeppet. Disse teppene har forskjellige mønster og farger, avhengig
av hvor i landet de er produsert, og ofte ligger det også en fortelling i
mønsteret. Kilim er en type enklere tepper som tidligere ble brukt av
nomadene, og de har klarere farger og er ofte litt billigere enn de
tradisjonelle tyrkiske teppene. I teppebutikkene og teppefabrikkene kan du
også kjøpe moderne tepper med herlige farger og mønstre. Hvis du
besøker en teppebutikk eller teppefabrikk får du ofte en liten fremvisning av
de forskjellige teppene der man får se forskjellige farger og mønstre.

Bærekraftig turisme
Med "bærekraftig turisme" mener vi en turisme der både du som kunde og
vi som arrangør tar langsiktig ansvar for reisemålets miljø, kultur, dyr og
lokalbefolkning.
Star Tour har et ansvar for de lokale miljøene der selskapet driver
virksomhet, og må forsikre seg om at virksomheten har minst mulig negativ
påvirkning på miljøet, både på kort og på lang sikt.
Vårt sosiale ansvar
Star Tour følger alltid de beslutninger som våre politikere, myndigheter og
UD beslutter. Samtidig er det den reisendes ansvar å ta stilling til hvor man
vil reise og hvordan.
Star Tour støtter den internasjonale konvensjonen om
menneskerettighetene, FNs barnekonvensjon, ILO
menneskerettighetssystem, RIO-deklarasjonen om miljø- og utvikling og
FNs konvensjon mot korrupsjon. Det vil vi også at våre hoteller skal gjøre.
Alle hoteller må undertegne en kontrakt som støtter dette samtidig som de
arbeider miljøvennlig.
Star Tour bruker først og fremst lokaleide hoteller og tilbyr ulike boformer alt fra leiligheter uten måltider til all inclusive. Samtidig er det viktig at
hotellenes virksomhet kontrolleres daglig. Derfor samarbeider vi med
Travelife som følger opp hotellenes miljøarbeid og sosiale engasjement.
Skulle du mistenke noen for misforhold på et hotell vil vi at du kontakter oss
så vi kan utrede saken.
Star Tour-gruppen var den første charterarrangøren til å inngå et samarbeid
med EPCAT for å kunne arbeide aktivt mot seksuell utnyttelse av barn.
Mistenker du at barn utnyttes seksuelt skal du gjøre følgende:
- Reager omgående. Konfronter vedkommende. (Vis at du er oppmerksom
på hendelsen)
- Meld fra om mistanke til det lokale politiet. Telefonnummer finner du i
denne brosjyren.
- Kontakt Star Tours personale. De hjelper deg å melde fra til nordiske
myndigheter, dersom nordiske kunder er innblandet.
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Miljøvennlig ferie
Det er ingen hemmelighet at reiser forårsaker utslipp, forbruker energi og
generer avfall. Det kan minskes gjennom vårt og ditt engasjement. Star
Tours charterflyselskap TUIfly Nordic og alle Blue Village er miljøsertifisert i
følge ISO 14001.
Miljøkompenser eller gi et miljøbidrag
Miljøkompenser gjerne din flyreiser, eller gi et miljøbidrag. På vår
hjemmeside forteller vi hvordan du kan gjøre det.
Noen enkle tips før reisen
1. Kulturen og miljøet det mest verdifulle lokalbefolkningen har å dele med
deg. Handel med, eller suvenirer fra utrydningstruede dyr og planter, samt
ulovlige antikviteter er straffbart. Forbudet gjelder både selgere og kjøpere
og omfatter produkter som er laget av blant annet korall, slangeskinn,
krokodiller, skilpadder, ville orkidéer og kaktuser.

8. Støtt opp om lokale miljøaktiviteter. Hvis turen koster litt mer så går ofte
et beløp til å bevare miljø- og kulturarv.
9. Spar på naturresursene. Bruk dusj i stedet for badekar. Begrens bruken
av aircondition. Hvis mulig, sorter avfall og kjøp returemballasje. Følg stier
og veier, og besøk lokale naturparker.
10. Reis gjerne i lavsesongen. Da er det lettere å få kontakt med
lokalbefolkningen, fordi de har bedre tid. Samtidig er du med på å begrense
miljø- og kulturbelastningen i det området du besøker.
Tipsene er laget av UNESCO for Star Tour.

2. Ta hensyn til lokal skikk og bruk. Vær nysgjerrig – og ta det ikke som en
selvfølge at du oppfører deg "som vi gjør hjemme". Vær ydmyk og vis
respekt i ditt valg av klær. Benytt gjerne en lokal guide.
3. Ta deg god tid. Høflighet og tålmodighet åpner ofte døren til positive
opplevelser og vennskap. I mange kulturer anses hastverk som dårlig
maner.
4. Vis respekt. Spør om lov før du tar bilder. Unngå å vise eller
fremprovosere sinne. I de fleste kulturer mister man ansikt hvis man ikke
klarer å beherske seg.
5. I en god handel er begge parter fornøyd. Bruk humor og vær tålmodig.
Utnytt ikke motpartens fattigdom.
6. Gi ikke penger til tiggende barn. Gi heller til foreldrene, lærere eller lokale
humanitære organisasjoner. Barn som tjener penger på å tigge forsømmer
ofte skolen.
7. Kjøp lokale produkter så støtter du den lokale økonomien, og medvirker
samtidig til å holde tradisjoner og håndverk i live.
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Hvis noe skjer
Sykehus
Anadolu Hastanesi, Yali Mahallesi Side Bulvari No: 55 07330
Side/Manavgat. Tlf. +90 242 249 33 00
Tannlege
Dentalux Dentist, Yukari hisar mahallesi selale caddesi no: 9, Akbank
Arkasi, Manavgat/Antalya. Tlf. +90 242 742 37 44

Husk å ta vare på eventuell bekreftelse fra legen og alle kvitteringer på
utgifter du har hatt i forbindelse med sykdommen/skaden. Denne
dokumentasjonen kreves for erstatningsoppgjøret. Du kan melde en skade
både under og etter reisen. Ved akutt behov for kompensasjon for utlegg for
f.eks. legebesøk under reisen skal du kontakte den døgnåpne
alarmsentralen på tlf. +47 21 49 50 00 (+45 701 52 500). Du kan også
melde skaden på www.europeiske.no under "Meld ny skade".
Etter kontortid kan vårt personale på reisemålet tilby samme hjelp.

Polis
Manavgat Emniiyet Müdürlügü (Manavgats politistasjon), Mimar Sinan Mah.
Hasan Fehmi Boztepe Cad. No: 10, 07600 Manavgat, Antalya. Tlf. +90 242
746 32 21, Nødnummer 155
Ambassad/konsulat
Den norske ambassaden i Ankara
Adresse: Kirkpinar Sok. No. 18, Cankaya, Ankara
Tlf. +90 (312) 408 48 00
Faks +90 (312) 408 48 99
Konsulatet i Antalya
Diana Travel, Altinova Sinan Mah. Serik Cad. No.331,
Antalya
Telefonnr: +90 (0)242 340 4050
Faksnr: +90 (0)242 340 4078
E-post: norwayantalya@dianatravel.com.tr
Reiseforsikring
Star Tour samarbeider med Europeiske Reiseforsikring. Hvis du har tegnet
reiseforsikring gjennom Star Tour og får behov for akutt behandling, eller
annen akutt hjelp i forbindelse med sykdom eller en ulykke, sørger vi for at
du kommer til det riktige sykehuset/klinikken på reisemålet.
Ved alvorlig sykdom, ulykker eller dersom du må reise hjem før tiden må du
kontakte ditt forsikringsselskaps alarmsentral ettersom forsikringen
gjennom oss er en tilleggsforsikring. De fleste forsikringsselskaper
samarbeider med SOS International: +45 70 105050. Europeiske erstatter
egenandelen.
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