
   

Ferielejlighed 

Alanya - Tyrkiet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksklusiv 105 m2 garden lejlighed beliggende i attraktivt lejlighedskompleks kun 300 

m fra middelhavet. Lejligheden er nyopført i 2007 og med direkte adgang til egen 

have fra den store balkon. Fra lejligheden er der til den ene side udsigt til middelhavet 

og til den anden side udsigt ud over byen.  

 

Lejligheden indeholder stue og køkken i ét med udgang til lejlighedens store balkon 

og have. To veldisponerede soveværelser, hvoraf det ene med udgang til lejlighedens 

anden balkon. Stort badeværelse bl.a. med jacuzzi.  

Kompleksets fællesarealer byder bl.a. på stort indbydende poolområde med separat 

børnepool.  

 

Lejligheden ligger i byen Konakli kun 9 km fra Alanya centrum – 500 m fra 

lejligheden går der bus hver 10 minut til Alanya – prisen er ca. kr. 8,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fakta: 
 

Bygge år  : 2007 

Areal  : 105m2 

Terrasse overdækket : 18m2 

Terrasse overdækket : 10m2 

Antal personer : 5 (6) 

Antal soverum : 2 (3) 

Egen have  : Ja 

Barbecue grill : Ja 

Air condition  (alle rum) : Ja 

Trådløs internetforbindelse: Ja 

TV m. danske kanaler : Ja 

CD / iPod musikanlæg : Ja 

SPA  : Ja 

Vaskemaskine : Ja 

Opvaskemaskine : Ja 

Afstand til middelhavet : 300m 

Afstand til swimmingpool : 25m 

Afstand til butikscenter : 200m 

Afstand til restaurant : 200m 

 

 

Det er lige til at arrangere sin egen ferie til Alanya! 
  

Der er rigtig mange gode og direkte flyvninger mellem Danmark og Antalya lufthavn. 

  

Fra Antalya lufthavn til Konakli er der ca. 1,5 timer med bil eller bus. Transport til 

og fra lufthavnen kan ofte arrangeres i forbindelse med booking af flybillet. Bussen 

kører igennem Konakli hvor fra der kun er 500m til lejligheden. 

Som noget nyt, kan der nu også flyves til Gazipasa hvor fra køretiden er under en 

time.  

  

Der er også mulighed for, billigt og pålideligt at leje bil via nettet hjemmefra. Ved 

ankomst til lufthavnen modtages du af firmaets medarbejder som har et skilt med dit 

navn på. Efter betaling udleveres bilen, hvorefter du kan sætte kursen mod Alanya. 

Vejen til Konakli som ligger på hovedvejen 9 km før Alanya, er lige til og enkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fly 
 

Bl.a. SAS, Pegasus og Mr. Jet flyver direkte til 

Antalya og Gazipasa fra både Kastrup og Billund, 

året rundt. Der er ofte billige billetter at finde, 

specielt uden for højsæsonen 

 

MyTravel som bl.a. repræsenterer Spies, 

Tjæreborg og Wing tilbyder flybilletter i 

sommerhalvåret til Antalya fra Kastrup og 

Billund. 

 

 

Bor du vest for Storebælt i det sydlige Danmark, 

er der desuden mange rigtig gode forbindelser fra 

Hamborg lufthavn. Billige flyvninger tilbydes året 

rundt af Condor  

 

 

Billeje 
 

Der er mange muligheder for at leje bil til 

fornuftige priser. Nedenstående 

udlejningsselskaber kan anbefales. Bil bookes på 

nettet og udleveres i lufthavnen ved ankomst. Alt 

efter sæson starter priserne ved ca. 86 € for en uge 

inkl. fuld forsikring 

 

http://www.antalyarentacar.com 

 

http://www.cizgirentacar.com 

 

 

 

 

 

Området 
 

I nærområdet finder man bl.a.  

 Konakli strand (350 m) 

 Vandland (250m) 

 Shoppingcentre (20-500 m) 

 Tennisbaner (500 m) 

 Flot offentlig park (400 m) 

 

 

 

 

http://www.sas.dk/
http://www.flypgs.com/da/default.aspx
http://www.mrjet.dk/
http://www.mytravel.dk/
http://www.condor.com/dk/index.jsp
http://www.antalyarentacar.com/
http://www.cizgirentacar.com/


 
 

Kontakt 
 

Du skal være velkommen til at kontakte os 

for yderlige information og vi hjælper altid  

gerne med praktikken. 

 

Denne brochure kan downloades på 

www.disk4u.dk 

 

For bookning og reservation kontakt Gert 

Thomasen på tlf. 4014 9814 eller E-mail 

gtho@q8.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priser kr. pr. kalenderuge 2015

Uge Pris Kr. Uge Pris Kr. Uge Pris Kr. Uge Pris Kr.

1 2.000 14 2.000 27 2.600 40 2.000

2 2.000 15 2.000 28 2.600 41 2.300

3 2.000 16 2.000 29 2.600 42 2.300

4 2.000 17 2.000 30 2.600 43 2.000

5 2.000 18 2.000 31 2.600 44 2.000

6 2.000 19 2.000 32 2.600 45 2.000

7 2.000 20 2.000 33 2.300 46 2.000

8 2.000 21 2.000 34 2.300 47 2.000

9 2.000 22 2.300 35 2.300 48 2.000

10 2.000 23 2.300 36 2.000 49 2.000

11 2.000 24 2.300 37 2.000 50 2.000

12 2.000 25 2.300 38 2.000 51 2.000

13 2.000 26 2.600 39 2.000 52 2.000

53 2.000

Ved 2 ugers leje: 15% rabat Elektricitet afregnes med 1,50 kr. pr. kWh

Ved 3 uger: 20% rabat Priserne er inkl. vand forbrug

Ved 5 uger eller mere 30% rabat 

Slutrengøring ved afrejse er obligatorisk og koster 25 Euro

http://www.disk4u.dk/
mailto:gtho@q8.dk

