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 Kørselsvejledning til lejligheden 
 
Fra Antalya: 3,7 km fra byskiltet “Konakli” drejes til højre (2. lyskryds i Konakli).  
Fra Gazipasa: 3,3 km fra byskiltet “Konakli” drejes til venstre i 1. lyskryds. 
 
Derefter > kør 400 m. Obs: der er små vejbump på sideveje i Tyrkiet! Drej ad 3. vej til venstre 
mod “Club Dizalya” og kør ca. 300 m. Når du når hotellet “Dizalya Palm Garden”, ligger vores 
kompleks skråt til venstre lidt længere fremme. Indkørslen går stejlt op, og vi anbefaler, I stiller 
bilen og finder parkeringsplads og lejligheden, inden I kører op. P-plads på 2. niveau ca. 50 m 
oppe til højre. Gå forbi poolen og op ad trappen i venstre side fra pool-området. Ved første 
niveau oven for trappen skal I gå til højre. Vores lejlighed ligger i sidste opgang øverst til 
venstre. I kan også vælge at bruge trappen op fra indkøbsgaden og stille bilen nede på vejen. 
	
1. Ved ankomst:  
 
a. El-boksen er lige bag døren. Slå hovedrelæ til. (Med mindre rengøring har gjort det)  
b. Tænd for gassen i skabet til venstre for komfuret (skal bare drejes  helt åbent)  
c. Åben for det varme vand ved at tænde for varmtvandsbeholderen. Sæt den på 2. Den 
hænger på den nordlige terrasse I stueplan (I det ene soveværelse). 
d. Tænd for strømmen til køleskabet (bag ved køleskabet)  
e. HUSK at lameller ALTID skal være ”åbne” inden de trækkes til siden – ellers falder   
de ned. Lameller ved tagterrassedør skal lukkes til, når du går I seng – ellers får I meget 
varme ind gennem døren om morgenen! 
f. HUSK at håndtaget skal HELT i top, når der skal låses op/i ved tagterrassens dør. OBS 
døren binder lidt. 
g. Sæt havemøbler, grill mv. ud på terrassen, måske har rengøringen gjort det. 
h. Hvis der hænger sengetøj og håndklæder til tørre fra de tidligere gæster lægges dette 
sammen og på plads i det store walk in closet i soveværelset på 1. sal. 
 
 
 



2. Der er altid en ekstra nøgle i lejligheden til både hoveddøren samt døren til lejligheden. 
Ligger i skålen på køkkenbordet og skal blive liggende ved afrejse. Den har blåt mærkat på. 
Skulle I komme til at låse jer ude, så kontakt viceværten eller 2Base (spørg efter Brian 
Martens tlf. 0090-5057835664 eller +45 36 96 05 32). BEMÆRK DØREN SMÆKKER NÅR 
MAN GÅR SÅ MAN SKAL ALTID HUSKE NØGLE. 
 
3. Medbring: Et stort badehåndklæde pr. person – evt. køb et dernede (billig, billig)  
Almindelig håndklæder findes i lejligheden. 
 
4. Sengelinned til 10 personer er i walk in closet på 1. sal og skal ikke medbringes. Der er 
håndklæder til 10 personer.  
 
5. Når I starter aircondition, skal alle vinduer og døre være lukkede. Vi anbefaler også at man 
altid bruger myggenet for døre og vinduer når de er åbne, da der i perioder er mange myg. 
Der sidder en lille adapter i en stikkontakt i hvert soveværelse hvor der er væske som med lugt 
skulle holde myggene væk, udskift dem gerne hvis de løber tør (købes i supermarkeder) 
 
6. Hvis aircondition ikke vil varme (eller køle) kan I med fordel afbryde strømmen på 
hovedrelæet. Slå strømmen til igen og vent 2 min. Derefter tændes for aircondition igen. 
Problemet opstår sjældent men skyldes periodiske strømsvigt. 
 
7. Strømsvigt er desværre hyppige i Tyrkiet og man skal ikke gøre andet end at vente på at 
det kommer tilbage igen, kan tage alt fra en halv time til flere timer. Gaskomfuret virker stadig 
under strømsvigt og der er masser af lysestager og stearinlys i lejligheden. Giv os gerne 
besked hvis lejligheden er ved at løbe tør for fyrfadslys da vi tager dem med fra Danmark. 
 
8. Der findes skærm, mus og tastatur samt div. ledninger så man kan koble sin egen bærbare 
PC eller MacBook til. Vi har vores egen router kun til vores lejlighed. TTNET_ZyXE__VJ49, 
koden hænger på køleskabet og står bag på routeren, del venligst ikke denne kode ud til 
andre på ferien. 
Der findes også flere netværk fælles for hele komplekset, Konak Beach, 1, 2, og 3. 
Wireless kode 1133557799 – virker bedst ved brug på terrasserne og poolen.  
 
9. Indkøb: På gaden nedenfor komplekset findes indkøbsmuligheder med de mest 
almindelige varer. Større indkøbscenter findes i Konakli (2 km), eller Alanya (12 km – 
Carrefour, Metro mv.) – Se nærmere beskrivelse på dette andet steds i mappen.   
 
10. I kan bestille vand (typisk 5 liters) ved viceværten – afregning direkte (2 lire pr. 5 L), og så 
bærer han dem op til lejligheden  
 
11. Der er kaffemaskine i lejligheden, det er en god ide at tage et par poser kaffe med 
hjemmefra da filterkaffe kan være svært at finde I Tyrkiet. Der er filterposer i lejligheden, giv os 
gerne besked hvis vi er ved løbe tør, da vi tager dem med fra Danmark. 
 
12. I skunkrummet på 1. sal (ved tagterrassedøren) findes ekstra havemøbler, stole, liggestole 
hynder m.v. Her findes også støvsuger, gulvspand, strygebræt og strygejern. 
 
13. På begge badeværelser findes hårtørre og glattejern. 
 
14. Hvis I benytter Jacuzzien: der ligger rense-taps i underskabet i badeværelset, som 
anvendes både før og efter badet. Skyl Jacuzzien af med rent vand og tør efter med en klud 
efter brug. 
 
15. En god ide er at køre skodder ned i stuen om eftermiddagen (For solen).  Skodderne kan 
drille lidt. Metalsplitten på håndtaget trykkes ned, og du kan aktivere skodden. Åbn evt. 
fordøren / vinduet. Giv skodden lidt “massage”. Det hjælper. 
 



 
16. Hvis terrassegulvene er støvede kan de spules.  – Der hænger en vandslange på hver 
terrasse. 
 
17. Øvrige praktiske informationer, forslag til ture, læge, mv. findes i en mappe i køkkenet.  
 
18. Når I rejser, skal I efterlade lejligheden i samme ryddelige stand, som I overtog den. De 
ting, som I har forbrugt i løbet af ferien bedes indkøbt igen, således lejligheden er klar til de 
næste gæster. Efterlad altid toiletpapir på badeværelserne – VIGTIGT! Undlad venligst at løbe 
tør for vaskepulver når I rejser da rengøringen så ikke kan vaske sengetøj til de næste gæster 
der kommer. Læg gerne lidt drikkepenge til rengøringen når i rejser. 
 
19. Alle madvarer, som er i køleskabet, skal smides ud. Skraldespande skal tømmes. 
 
Øvrige praktiske oplysninger v/afrejse:  

• Husk at slukke alt ved afrejse, tøm køleskabet og lad det stå åben  
• Påfyld salt og afspændings middel i opvaskemaskine  
• Tjek filter i vaskemaskine  
• Væggene kan være lidt ”sarte” men evt. sorte mærker kan fjernes med lidt klorin.  
• Lejligheden er blevet nymalet i 2014, så vi håber, I vil hjælpe med at passe lidt på.. 
• Alt sengelinned, håndklæder samt viskestykker lægges på gulvet nede ved 

vaskemaskinen.  
• Havemøbler, grill og parasol sættes ind på plads igen. 
• Tyrkiet følger sommertid som Danmark. Blot har vi 1 times forskel i tidszone. 

 
Indkøbsmuligheder 
 
Fra lyskrydset på hovedvejen følgende muligheder: 
 

a) Apotek: drej til venstre 1,8 km. “Time center” på højre hånd ud til vejen. Der ligger 
også en neden for komplekset, hvis du går 100 m til venstre. 

b) 2 – 3 lokale mini-markeder neden for komplekset til højre og venstre 
c) PO (Petrol Ofisi) ligger oppe ved hovedvejen. Har mini-marked 24/7 
d) Migros i Konakli: drej til venstre 2,2 km. Drej til højre ved lyskrydset mod 

Güzelbag/Gündogmus. Drej til venstre efter 150 m. Kør 500 m. Ligger på højre hånd. 
Her handler vi mest. Nemt med godt udvalg. Også frisk kød. 

e) Kipa: drej til højre 14,2 km. Ligger på venstre hånd i Alanya. Drej ad sidevej 100 m. 
Bedste sted at handle. 

f) Metro: drej til højre 15,4 km. Liger på venstre hånd i Alanya. Drej ad sidevej 200 m. 
Bemærk: du skal gå til skranken og få et 1-dags gæstekort. Meget stort og tager lidt tid 
at finde rundt i. 

 
Læge kan kontaktes på +90 533 642 6404 
 
Regler om god adfærd og hygiejne i forbindelse med brug af poolen hænger på væggen 
ved pool-området. Skyl dig altid under bruserne ved pool-området inden du går i 
poolen. Også selvom du lige har taget et bad inden du gik ned. Så viser du de øvrige 
gæster, at du vil være med til at passe på hinanden. (Bakterier kan give sygedage). Tak 
for at du vil være et godt eksempel! 

 
                                                     Bedste hilsener og god ferie 
                                                           	Kjeld	og	Lone	Skou	


