Vejen til lejligheden

Vejen fra Gazipasa lufthavn: 12 km
Udenfor lufthavnen drejes til højre. Kør ca. 1 km til du når ud til hovedvejen, hvor du drejer til venstre
mod Gazipasa. Kør ca. 4 km til Havfrue-lyskrydset (midten af byen) og fortsæt efter vejledningen
nedenfor.

Vejen fra Antalya lufthavn: ca. 2½ times kørsel + pauser, 180 km
Fra lufthavnen følges skiltene mod Alanya. Vejen er meget nem, man skal kun dreje til højre én gang
efter ca. 66 km – det er nærmest vejen, der svinger. Der er 4 eller 6 sporet vej hele vejen til Alanya – i
alt ca. 135 km.
I Alanya er det nemmest og hurtigst at følge den brede 6 sporede omfartsvej bag om byen.
I det lyskryds, hvor omfartsvejen ender ved havet, drejer du til venstre. Vejskiltene viser mod Gazipasa
og Mersin. Herfra er der ca. 45 km til Gazipasa.
Følg vejen langs kysten – det er en meget smuk tur gennem bananplantager og over klipper med en flot
udsigt over Middelhavet. Bl.a. passerer man en gammel romersk ruin som ligger ved en naturlig
klippehavn og med ruiner op ad bjergsiden - den hedder Iotape. I starten er vejen 6 sporet, så 4 sporet,
og den sidste halvdel er indtil videre kun 2 sporet. Der arbejdes på at lave en ny 4 sporet vej gennem
bjergene det sidste stykke til Gazipasa. Den nye vej skulle blive færdig i 2012. Du skal bare følge den
samme vej ligeud hele tiden. Kør gennem Kahyalar, som er en forstad til Gazipasa. til man kommer til
Havfrue-lyskrydset i midten af Gazipasa. Derefter fortsættes efter vejledningen nedenfor.

Når man kommer ad
hovedvejen fra lufthavnen
eller fra Alanya, følger man
vejen gennem
Gazipasa til man når Havfruelyskrydset. Det er det 2.
lyskryds i byen. Drej til højre
her.
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Vejen fører ned til havnen og
hovedstranden. Der er lavet vejbump
–
Tæl dem, og drej til venstre lige
efter det 7. vejbump.

Følg vejen over Sarisu floden. Floden er næsten helt udtørret om sommeren
Kør 2-3 km ud ad denne vej. Når der drejer en vej fra mod venstre, så hold mod højre (ned mod havet)
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Når vejen ender, så drej til højre – ned
mod havet

Kør forbi den gule
restaurant/campingplads på højre
side
og drej til venstre inden I havner på
stranden

Følg vejen langs stranden, forbi
den lille restaurant på venstre
side.
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Billedet her er taget nede fra
vejen langs stranden.
Ocean Paradise er en sandfarvet
bygning med grønt tag i 3
etager.

Vejen drejer ved klipperne og går opad,
følg den forbi først drivhusene på venstre
side,
og så forbi de gule huse på billedet (de
hedder Palmiye)

Velkommen til Ocean Paradise, lejlighed nr. 12
Vores lejlighed er den øverste i enden der vender væk
fra swimmingpoolen.
Der er to låse i hoveddøren – nogle gange er den øverste
ikke låst.
Den mindste nøgle passer til den øverste lås. Drej den 3
hele omgange imod urets retning.
Den største nøgle sættes i den nederste lås. Drej også
den 3 hele omgange imod urets retning.
Idet du drejer den sidste omgang, trækker du i
dørhåndtaget ind imod dig selv, hvorefter døren kan
skubbes op.
Døren har smæklås – pas på I ikke låser jer ude!
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