Nyhedsbrev september/oktober 2008
Vi har hermed fornøjelsen at udsende nyhedsbrev for Alanya Best Service.
Vi har valgt at koncentrere os om følgende emner
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Ris, ros eller forslag til emner modtages gerne på vores mailadresse: info@alanyabestservice.com

Vores hjemmeside
Som de fleste brugere vil have oplevet er vores hjemmeside blevet kraftigt udbygget siden maj
måned i år, og vi er ikke færdige endnu. Følgende er nogle af de større ændringer som er
implementeret:
 Regnskab for de enkelte lejligheder som der er service på kan ses online. Funktionaliteten
følger med alle vores servicepakker og gør at man let får overblik over afholdte
omkostninger uden at skulle rode i bilag.
 Lettere bestilling af transfer og rengøringer. Hvis I logger ind med Jeres brugernavn, så
udfyldes alle stamoplysninger hvilket gør det hurtigt at lave ny bestilling. Tilsvarende kan
alle ordre følges online på vores hjemmeside, inkl. bekræftelse af deres udførsel. Der sendes
stadig en bekræftende mail ud på alle bestillinger
 Kontrol af ejer oplysninger. Ved login vises de kontakt oplysninger som vi har om Jer. Vi
vil meget gerne at I kontrollerer rigtigheden af disse og sender os en mail med eventuelle
korrektioner. Herved lettes den fremtidige kommunikation
 Mulighed for indbetaling til dansk bankkonto. For at lette overførsel af penge til Jeres
servicekonti er det nu muligt at indbetale til en dansk bankkonto. Se yderligere info på vores
hjemmeside.
 Udlejning. Flere ejere har lagt deres lejligheder op til udleje på vores hjemmeside. Vi laver
sammen med ejeren en kort præsentation af lejligheden og hjælper gerne med formidling af
leje ved forespørgsler. Vi har allerede formidlet flere udlejninger via denne service. Skriv til
os hvis I også ønsker Jeres lejlighed lagt på vores hjemmeside.
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Såfremt I endnu ikke har været inde og kigge på dette på vores hjemmeside, så kan vi kun kraftigt
opfordre til at gå derind. Såfremt der er problemer med login eller anvendelse bedes I sende en mail
til info@alanyabestservice.com, hvorefter vi vil hjælpe Jer videre.

Tours
Som noget nyt begynder vi at arrangere ture i omegnen af Alanya. Vi har allerede gennemført flere
ture for vores gæster som er blevet taget meget vel imod. I starten vil der blive 2 dags ture som
begge foregår i mindre grupper på max 9 personer.
Tur 1:
Turen starter med et besøg på Borgen i Alanya. Herefter besøger vi en lille landsby
hvor vi kigger ind til en lokal familie samt ser den over 700 år gamle moske. Så kører
vi ud til DIM CAY floden, hvor vi spiser frokost på en af restauranterne på floden.
Her er der også mulighed for en badetur i floden. Vi slutter dagen af med besøg i
drypstenhule, og stopper ved en frugt bod, hvor vi smager flere af de lokale frugter.
Tur 2:
Går til Manavgat. Vi besøger en meget stor moske hvorefter vi tager ud til Manavgat
vandfaldet. Herefter går turen til Aspendos og det store romerske teater fra 200 år e.kr.
som kan rumme 15000-20000 tilskuere. Dagen slutter med et besøg i Side, hvor man
får mulighed for en gåtur på egen hånd samt at få lidt sen frokost,
Ændringer i tur indhold kan forekomme. Begge ture er guidede primært med vores egne ansatte.
Guiden taler engelsk
Turene vil snarest blive beskrevet i detaljer med billeder på vores hjemmeside.

Bil parkering i Billund

Vi har lavet en aftale med firmaet Autoclean som har hjemsted i Billund. Her har firmaet overtaget
de gamle parkerings faciliteter fra den gamle lufthavn. Mere info kan ses på deres hjemmeside
www.autoclean.dk hvor man kan læse meget mere om hvad de kan tilbyde kunderne.
Ved fremvisning af mail fra os - hvor vi bekræfter I er kunde hos Alanya Best Service - vil I kunne
parkere under tag for 450 kr. pr. uge og 750 kr. for 2 uger. Bemærk at dette tilbud kun gælder
parkering under tag.
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Nyt Delfinarium nær Alanya
Der er åbnet verdens 4. største Delfinarium, som er beliggende mellem Avsallar og Konakli ca. 25
km fra Alanya centrum.
Vi har talt med flere som har været ude og se delfin showet. De melder at det var en stor oplevelse
at se hvor dygtige delfinerne var. Denne tur kan især anbefales til børnefamilier, men bestemt også
for alle uden børn. Bemærk at selve delfinshowet er ca. kl. 10.30 samt kl. 15.00. Om mandagen
foregår Delfinshowet dog kun om formiddagen. Denne optræden med delfinerne varer ca. 50
minutter.
Vær opmærksom på at gå til den rigtige indgang.(Den tættest på Alanya by). Den anden indgang er
til Seaworld. Her har man mulighed for at svømme med delfinerne. Bemærk dog at dette er meget
dyrt.
Læs meget mere på Hjemmesiden: www.sealanya.com

Opdatering om Alanya Lufthavn
Der har længe været snak om ny lufthavn nær Alanya by som kunne gøre turen fra lufthavnen
meget kortere. Der verserer stadig forskellige historier omkring hvornår åbning kan forventes, men
nogen af de seneste rygter er, at der åbnes for større fly – altså charter og rute trafik – lige før
sommerferien 2009. Det er dog muligt at der i første omgang kun åbnes for mindre fly grundet
landingsbanens længde.
Vi følger til stadighed med i udviklingen og vil prøve at holde Jer opdaterede.

Flyselskaber
Dette er et forsøg på at samle oplysninger om forskellige fly & rejseselskaber der arrangere ture til
Tyrkiet. Her er der mulighed for at benytte selskaber der flyver fra Billund, Kastrup samt Hamborg.
Dette til inspiration i den evige jagt på billige billetter til Antalya. Listen vil løbende blive opdateret
på vores hjemmeside
Selskaber der flyver fra Danmark
www.anatolienrejser.dk
www.apollorejser.dk
www.bravotours.dk
www.mytravel.dk
www.spies.dk
www.tjaereborg.dk
www.startour.dk
www.tyrkieteksperten.dk
www.flysnowflake.com
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www.nazar.dk
www.falklauritsen.dk
www.kuoni.dk

Selskaber der flyver fra Hamborg
www.condor.de
www.airberlin.com
www.sunexpress.com.tr
www.thomascook..de
www.alltours.de

Lufthavne
Hamborg : www.ham.airport.de
Billund: www.billund-airport.dk
Kastrup: www.cph.dk/cph/dk/main
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