
Ankomst til Tyrkiet

Antalya Lufthavn
Helt almindeligt. Se kortudsnittet. Der er en kontantautomat udenfor under overdækningen til højre.

Med bil
1. Hvis der er lejet bil, står manden fra udlejningen som regel lige uden for ankomsthallen.

2. Bilen mangler utvivlsomt brændstof, og I noget drikkevand. Begge dele kan købes på første
tankstation når man er kørt ud og drejet til højre på den firesporede hovedvej. Man skal køre
et par hundrede meter tilbage ad lokalvejen, og bare rolig den er IKKE ensrettet. Det er i
længden billigst at betale alle tankindkøb med kreditkort.

Med bussen
Du skal tage en taxi ud til hovedvejen. Derfra går ekspresbusserne “Akdeniz” i retning
Alanya/Mersin ca. hver time. Kvaliteten er høj.

På vej
Du kører ca 170 km ad hovedvejen forbi Alanya (125 km). Den er firesporet til lidt efter Alanya,
herefter er der ca. 24 km ad snoet kystvej. Smuk om dagen. Fra lige før Gazipasa går det lige ud de
sidste 6 km. Der er blot to lyskurve i byen. Supermarkedet Genpa, busstationen og den lokale
Taxigarage ligger lige overfor busholdepladsen ca 400 m efter den første lyskurv og 200m før
byens centrum ved den næste, “Havfruestatuen”.

Genpa og/eller Taxi
Når du er ankommet skal du formodentlig i Genpa eller over at tage en vogn. Du skal frem til
Havfruen og derfra tilbage i modsat retning.

Efter indkøb går det ned til lejligheden:

Det sidste stykke
Med Taxi skal du bare sige Koru Plaj. Det forstår han nok ikke, men så vis det på lokalkortet.

� Navigatorruten Med navigator bliver du sendt 1,6 km videre ad hovedvejen over floden og
til højre ad “den snoede og ujævne vej”. På apparatet er det bare en  4 km lang lige streg,
men det er det ikke i virkeligheden. Følg blot vejen langs med/nedenfor bjerget helt ud til
enden ved stranden, forbi campingpladsen på din højre side (apparatet påstår, at vejen slutter
inde på en mark til venstre ca 100m før, men det er forkert).

� Den lige(re) vej er til højre i lyskurven ved havfruestatuen. Herfra 2,4 km lige ud ad
boulevarden (med fartbump). Til venstre ved skiltet for “Deniz Kizi Restaurant”. Det er
næsten for enden af vejen, så hvis du er kørt forbi er det bare 100 m tilbage. Ved Deniz Kizi
kører du 3 km ad “den hullede vej” til enden, og kommer så ind på “den snoede og ujævne
vej” lige før campingpladsen. Kør 400 m til højre ned til stranden.

Du drejer til venstre langs lavastranden, og derefter igen til venstre op og bort fra stranden ved
restaurant “Fener Fish House”. Op ad bakken de sidste 500m, og så ligger rækkehuset på venstre
hånd. Du kører forbi, og finder en nedkørsel til kældergaragerne lige efter gavlen. Stil bilen der.

Velkommen. “Nøglen ligger under måtten”. Nå ikke? Du har den forhåbentlig selv i lommen.


