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Prijzen Transfer en Autohuur Kusadasi – Turkije.  
 
Hieronder vind je de prijs voor de transfer en autohuur in de omgeving van Kusadasi.  
Tarieven zijn geldig voor 1 januari t/m 31 december 2014. 
De betalingen gaan buiten Saray Holidays om en dienen ter plaatse contant of per 
creditcard te worden voldaan.  
 
Voor het gemak hebben we de auto’s onderverdeeld in drie categorieën: een 5-zits, 
een 7-zits en een 9-zits. Mocht je een speciale voorkeur hebben (bijv. een Jeep), dan 
kun je dit op het reserveringsformulier aangeven. Wij nemen hierover contact met je 
op. 
 
Mocht je voor een langere periode (> 3 weken) een auto willen huren, neem dan 
contact met ons op. Wij zorgen dan voor een passende offerte. Als je met een grote 
groep reist, neem dan eveneens contact met ons op voor een offerte op maat. 
 
 
 
Omschrijving 

Tarief in juli 
in augustus 

Tarief in de 
overige 
maanden 

Transfer vanaf/naar Izmir per rit, voor max. 8 pers. bij autohuur €75,00 €75,00 
Transfer vanaf/naar Izmir per rit, voor max. 8 pers. zonder autohuur €80,00 €80,00 
Transfer vanaf/naar Bodrum per rit, voor max. 8 pers. bij autohuur €80,00 €80,00 
Transfer vanaf/naar Bodrum per rit, voor max. 8 pers. zonder 
autohuur 

€120,00 €120,00 

Een auto voor maximaal 5 pers. per week €245,00 €200,00 
Een auto voor maximaal 7 pers. per week €280,00 €265,00 
Een auto voor maximaal 9 pers. per week €490,00 €420,00 
 
 
 
Nb. Saray Holidays bemiddelt slechts in de totstandkoming van contact tussen huurder en 
autoverhuurder. Saray Holidays maakt afspraken tussen huurder en autoverhuurder en heeft verder 
geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de dienstverlening van het transfer- en 
autoverhuurbedrijf. 


