
 
Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her

I dag lanserer vi hele sommerprogrammet for 2011 og her er det mye å glede seg til. Bestiller du innen 

7.november gir vi 500 kroner* i rabatt per person på pakkereiser, og 250 kroner* i rabatt per person på 

kun fly.  

 

Og for å gjøre det enda enklere å bestemme seg har du åpent kjøp ut året! Sikre deg den ferien du 

helst vil ha nå - så er du sikker på å få plass.  

 

Ps. Book gjerne ferien på nettet, men ring oss etterpå for å få rabatten. Tlf: 815 00 505  

*Rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud.



 

Viking Star Hotel & Spa****+ 
Kemer  

 

Moderne og komfortabelt med All Inlcusive. Fint 

bassengområde, trimrom og spa. Mange ativiteter 

og servicetilbud. MiniClub og TeenClub i 

høysesong. 

  

Viking Nona Beach Hotel **** 
Kemer  

 

Populært All Inlcusive hotell rett på stranden. Fra 

bassengområdet går du rett ned på hotellets egen 

stranddel. Bestill nå - her blir det fort utsolgt. 

Viking Apart Hotel***+ 
Kemer  

 

Romslig og veldig populært leilighetshotell i 

Kemer. Barnepris opp til 17 år. MiniClub og 

teenClub i høysesong. Gratis badebuss til 

stranden. 

  

 

Caligo Apart Hotel **+ 
Alanya  

 

Vårt mest populære leilighetshotell i Alanya. 

Enkel standard, men flott beliggenhet rett ved 

Kleopatrastranden. Barnepris opp til 17 år.



Tyrkiareiser AS - Arbins gate 2, 0253 Oslo Norge 
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet 

 
 

  

Seher SunBeach **** 
Side  

 

All Inclusive, vannsklier og like ved stranden. Hele 

familien trives her. Med barnepris opp til 17 år 

burde det være et enkelt valg. 

Sun City Apartment ***+ 
Side  

 

Spesialdesignet familiefavoritt. Her er det romslige 

leiligheter og barnepris opp til 17 år. Stort, fint 

bassengområde og badebuss til stranden. 

  

 
Hos oss får du snakke med en spesialist - vi kan Tyrkia Tlf: 815 00 505


