
Dejlig villa i Kas i Tyrkiet udlejes

Villa Ikizler er én af 4 villaer på smuk ugenert grund direkte mod Middelhavet. 
Huset er bygget i hugget natursten og er i 3 etager med plads til 6-(8) personer. 
I stueplan er der soveværelse med dobbeltseng, alrum med plads til 2 senge 
(børn), badeværelse og udgang til overdækket terrasse og poolen. På 1.sal er 
der stort rum med køkken, spisestue og stue, toilet og stor balkon. På 2. sal 
er der badeværelse og 2 soveværelser med hver 2 senge og hver sin balkon.

Fra den flot anlagte have, poolen og alle balkoner er der en fantastisk 180 graders 
udsigt over Middelhavet og græske øer. Der er klippekyst foran huset med eget 
badeplateau og stige direkte i vandet.

Kas er en ferieby ved Tyrkiets sydvestlige Middelhavskyst med 8.000 faste  
indbyggere. 

Sommeren strækker sig fra april til oktober, hvor det ofte 
kan være meget varmt. I november og marts har 

man typisk danske sommertemperaturer.

Stemningen er afslappet i byen og der er 
mange rigtig gode restauranter.
Den centrale bydel omkring bytorvet 
med hyggelige butikker og snævre gamle 

 gader er bilfri og der er masser af  
uspoleret sjæl og charme i byen.

Rejsebureauer tilbyder charter-ferie 
til Kas. Man kan både flyve til lufthavnen 

i Antalya som er ca. 3 timers kørsel fra 
Kas, eller til Dalaman lufthavnen hvorfra 
der er ca. 2 timers kørsel. 

Hovederhvervet i Kas er turisme, men den er ikke overrendt – måske fordi Kas 
ikke har nogen god bystrand. Til gengæld er der rig mulighed for at tage på  
badetur med turbådene eller besøge den berømte Patara strand med den 
lokale dolmus.

I Kas er der mulighed for paragliding og mulighederne for snorkling og dykning 
fås næppe bedre. Kas har tidligere været en fiskerby, men pladsen på havnen 
optages nu mest af tur- og charterbåde. 

At rejse på egen hånd er let i Tyrkiet, som har et af verdens bedste og billigste 
kollektive bus-systemer.

Hver fredag holdes marked i byen hvor bønderne fra området sælger frugt og 
grønt til de lokale beboere og restauranter. Tøj - herunder kopier af samtlige 
mærkevarer - sælges til både turister og lokale. 

Af udflugtsmål fra Kas skal nævnes Patara stranden, den antikke ruin  Xanthos, 
den sunkne by ved Kekova og Kale borgen samt det antikke teater i Mira. 
Endelig er en udflugt til Saklikent kløften et tilbud til de adrætte. 

Kas - en stille ferieby ved Tyrkiets sydvest-kyst

Se www.kas-tyrkiet.dk
Familien Skelbæk 
Tlf.: 53 74 71 70
Jan_skelbaek@hotmail.com


