
 

Cappadocia 8 zile Avion 
Reducere* pana la 15% - de la 217 Euro** 

Pamukkale - Hierapolis - Antalya - Aspendos - Manavgat - Side - Konya - Kaymakli - Uchisar - Nevsehir - 

Goreme - Ankara - Istanbul 
 

Ziua 1. BUCURESTI - ISTANBUL - IZMIT  

Prezentare la ora 14:30 in aeroportul Henri Coanda din Bucuresti pentru imbarcare la zborul spre Istanbul. Dupa o scurta asteptare, 

preluare de la aeroportul din Istanbul de catre ghidul sosit cu autocarul si cu grupul din Bucuresti. Deplasare pentru cazare in zona Izmit. 
 

Ziua 2. IZMIT - PAMUKKALE - HIERAPOLIS - ANTALYA (cca. 745 km) 

Mic dejun. Plecare spre Pamukkale, unul din cele mai spectaculoase peisaje naturale ale lumii, “Perla Turciei”, adevarat amfi teatru 

de calcar alb si fenomen geologic foarte rar, exploatat turistic inca de pe vremea romanilor. In apropiere se afla si ruinele orasului 

antic Hierapolis, unde vom putea admira Piscina Cleopatrei. Seara ajungem in Antalya - vestita zona litorala de la Marea Mediterana, 

unde vom vizita centrul vechi al orasului. Cazare in zona Antalya. 
 

Ziua 3. ANTALYA - ASPENDOS - MANAVGAT - SIDE - KONYA (cca. 335 km) 

Mic dejun. Dimineata timp liber pentru plaja sau cumparaturi in bazar. Optional, o superba croaziera pe Marea Mediterana, cu opriri 

pentru baie in apele ca turcoazul ale marii. La pranz pornim spre Aspendos, unde vizitam cel mai bine conservat teatru roman din 

Asia Mica, apoi poposim la cascada pitoreasca de la Manavgat. Urmeaza vizita in splendida statiune Side, unde admiram atat 

vestigiile orasului antic: Templele lui Apollo si Athena, Teatrul, Agora si apeductul, cat si cele din perioada bizantina: Basilica si 

Palatul Episcopului. Seara cazare si optional cina la Konya. 
 

Ziua 4. KONYA - Orasul subteran KAYMAKLI - UCHISAR - NEVSEHIR (cca. 275 km) 

Mic dejun. In Konya, batrana capitala a Sultanatului Selgiucid si patria dervisilor rotitori, vizitam o bijuterie a artei islamice, 

Mausoleul lui Jalal al Din, cel mai mare poet mistic persan, cunoscut sub numele de Rumi sau Mevlana. Continuam pe traseul 

vestitului “ Drum al Matasii”, spre Cappadocia, tinutul selenar din inima Turciei pentru a explora orasul subteran Kaymakli, cioplit in 

timpuri imemoriale, unde se refugiau locuitorii de spaima invaziilor, iar primii crestini din calea persecutiilor pagane. Urmeaza 

vizitarea “Castelului” Uchisar, gigantic “svaiter” de piatra, folosit ca refugiu de primii crestini, cu o superba panorama asupra Vaii 

Porumbeilor. Seara, cazare la Nevsehir. Optional, va invitam sa participati la o seara turceasca (35 €/ pers. dansuri traditionale si 

masa asigurata). 
 

Ziua 5. NEVSEHIR - GOREME - ANKARA (cca. 295 km) 

Mic dejun. Admiram muzeul in aer liber din Valea Goreme, vechiul complex monastic ce adaposteste incredibile biserici sapate in 

stanca, decorate cu fresce bizantine de o neasemuita frumusete. Dupa amiaza, tur de oras in Ankara - capitala Turciei, situata in 

podisul Anatoliei: Mausoleul lui Ataturk, parintele Turciei modern, Baile Romane, Coloana lui Iulian, Moscheea Haci Bayram Camii 

si Vechile ziduri medievale cu Turnul Otoman. Cazare la Ankara. 
 

Ziua 6. ANKARA - ISTANBUL (cca. 440 km) 

Mic dejun. Pornim spre Istanbul – impresionantul oras situat pe doua continente. Vizita la Palatul Dolmabahce, supranumit si 

“Versailles-ul Orientului”, simbolul maririi si decadentei Imperiului Otoman, ultima resedinta a sultanilor si a presedintelui Mustafa 

Kemal. Seara, optional croaziera pe Bosfor (15 €/ pers). Cazare la Istanbul. 
 

Ziua 7. ISTANBUL - Catedrala Sf. SOFIA - Palatul TOPKAPI - Basilica Cisterna - Moscheea Albastra 

Mic dejun. Plimbare pietonala prin centrul istoric: piata Sultanahmet, Hipodromul, si Obeliscul Egiptean (cel mai vechi monument 

din Istanbul) adus din orasul Karnak, provincia egipteana Luxor, de catre imparatul roman Theodosius I (379-395 d.Hr.). Urmeaza 

Catedrala Sfanta Sofia construita in anul 537 d.Hr., simbolul arhitecturii Bizantine, care pentru aproape 1000 de ani a fost cea mai 

mare catedrala din lume. Dupa caderea Constantinopolelui a fost transformata in moschee, iar din 1935 a devenit muzeu, care atrage 

astazi milioane de vizitatori. Continuam cu Topkapi – resedinta sultanilor pana in1856, unde admiram celebrul palat, gradinile, 

Haremul si tezaurul unde sunt expuse sabia lui Stefan cel Mare si toiagul lui Moise, apoi cu Basilica Cisterna, construita in  secol IV 

si transformata intr-o uriasa cisterna cu apa, menita sa alimenteze Palatul Topkapi. Cele 336 de coloane din marmura din interior sunt 

frumos luminate și conduc vizitatorii spre locul unde se află doua capete ale Meduzei. Incheiem cu Moscheea Albastra, denumita 

astfel datorita celor 21000 de bucati de faianta bleu din interior. Dupa amiaza, timp liber. Sugeram o vizita in Marele Bazar, inima 

comerciala a Istanbulului, cel mai mare si mai vechi bazar acoperit din lume, ce insumeaza peste 4000 de magazine insiruite pe 60 de 

strazi. Cazare la Istanbul. 
 

Ziua 8. ISTANBUL - BUCURESTI  
Mic dejun. Dimineata libera pentru vizita individuala sau shopping in Istanbul. Dupa pranz, imbarcare in microbuzul (sau midi 

autocarul) de transfer catre aeroport, pentru zborul spre Romania. 
 



 

Acest program a fost efectuat de 7 ori in anii precedenti. Patru dintre autocarele utilizate au fost 
de 3* sau 4* stele, an de fabricatie recent – Euro 5 si Euro 6. Hoteluri utilizate in 2018: 

Izmit – H. Remila 3*, Antalya – H. Bilgehan 3* si H. Orange Park 3*, Konya – H. Mevlana Palace 3*, 

Nevsehir – H. Taksin 3*, Ankara – Hotel Hitit 3*, Istanbul – Hotel Kaya 3*. 

 

PRETUL INCLUDE: NU SUNT INCLUSE IN PRET: 

- Zbor Bucuresti- Istanbul si retur, BAGAJ de CALA inclus  

- Transp. cu autocar cu climatizare, clasif. pt. curse internationale 

- 7 cazari cu mic dejun in hoteluri 3*. 

- Ghid insotitor din seara primei zile pana dimineata ultimei zile, in 

rest asistenta turistica. 

- Vizite la Pamukkale, Hyerapolis, Antalya, Aspendos, Side, Konya 

Manavgat, Uchisar, Kaymakli, Nevsehir, Goreme, Ankara, Istanbul 

- Asigurare Travel (medicala + storno) 

- Excursiile si vizitele optionale conform programului. 

- Intrarile la obiectivele turistice (inclusiv pentru excursii 

optionale) si serviciile de ghizi locali 

- Taxa de oras (se va achita cash de catre turisti la receptie) 

** Taxe Aeroport + transfer Aeroport-Hotel-Aeroport 195 € 

 

Turistii care solicita partaj in camera dubla / tripla, nu vor achita suplimentul de camera Single, daca Agentia nu reuseste sa 

completeze partajul. Eventuale neintelegeri intre solicitantii de partaj, nu sunt imputabile agentiei. 

 

Grup minim 35 pers., turistii sositi cu avionul, impreuna cu cei plecati din tara cu autocarul 
Excursiile optionale se organizeaza pentru un numar minim de 25 de persoane(turistii sositi cu avionul, 
impreuna cu cei plecati din tara cu autocarul). 
 

In cazul nerealizarii grupului minim se va anula excursia, cu posibilitatea inscrierii la un program similar. 

Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fara a afecta structura programului. 

Pentru explicatiile la obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali. 

Excursiile optionale se organizeaza cu un grup minim de 25 pers. 

 

*REDUCERE de pana la MAXIM 15% prin CUMULAREA urmatoarelor:  
1. FIRST MINUTE - 7% REDUCERE pentru achitarea unui avans de 100 euro la inscriere si diferenta de pana la 

50% din pretul excursiei pana la data de 15.01.2019. Restul se achita cu pana la 30 zile inainte de data plecarii. 

Dupa data de 15.01.2019 reducerile timpurii continua cu: 

2. EARLY BOOKING - 5% REDUCERE pentru achitarea unui avans de 50% pentru inscrieri intre 16.01.2019 - 

15.03.2019. Restul se achita cu pana la 30 zile inainte de data plecarii. 

3. CLIENT FIDEL - 5% REDUCERE pentru turistii care au mai achizitionat programe turistice de la agentia 

tour operatoare, atat direct, cat si prin intermediul agentiilor partenere ale acesteia. 

4. REDUCERE DE GRUP: la 8 pers.= 2%, la 12 pers.= 3%, la 15 pers. platitoare, a 16-a GRATUIT 

5. REDUCERE 5% pentru ULTIMA BANCHETA din autocar (in limita locurilor disponibile) 

Reducerile se aplica numai la pachetul de baza; acestea nu se aplica la alte taxe sau suplimente de orice fel. 
 

TRANSFERURI CONTRA COST DIN TARA 
Orasul Locul de intalnire Ora Tarif/pers. 

€/sens 

 Orasul Locul de intalnire Ora Tarif/pers. 

€/sens 
PLOIESTI Petrom - Metro  6 € /sens  BUZAU McDonald’s Unirea  10 €/sens 

CAMPINA Casa BUCUR- popas Km 92  9 €/sens  BRAILA Parcare - Hotel TRAIAN  10 €/sens 

BRASOV PETROM - Calea Bucuresti  12 €/sens  GALATI McDonald’s  10 €/sens 

CONSTANTA KAUFLAND - Bd.I.C.Bratianu  12 €/sens  FOCSANI Benzinaria LUKOIL Centru  12 €/sens 

CRAIOVA Autogara Nord  12 €/sens      

 
*Transferurile din tara se organizeaza (indiferent de numarul de persoane care solicita transferul) cu ajutorul firmelor ce 

efectueaza curse de linie. Functie de marimea grupului, se poate organiza transfer privat cu microbuz, minibus sau midibus. 

2019 - DATE  

de PLECARE 

Reducere  
- 15 % 

Reducere  
- 10 % 

Reducere  
- 5 % 

Loc in 

Cam. DBL 

Suplim

. SGL 

COPIL 

6 - 12 ani 

Al 3-lea adult 

in camera 

24.04, 19.05, 01.09, 15.09 254 € 269 € 284 € 299 € 95 € 279 € 289 € 

16.06, 18.08 242 € 257 € 271 € 285 € 95 € 265 € 275 € 

06.10 217 € 230 € 242 € 255 € 89 € 235 € 245 € 



 

Turistii sunt rugati sa se prezinte la locul de imbarcare cu 15-30 min. inainte de ora comunicata. Orele sunt estimative, in 

functie de conditiile meteorologice si de trafic. Numerele de telefon ale ghizilor sau soferilor se vor comunica cu 2-3 zile 

inaintea datei plecarii, urmand a tine legatura cu acestia pentru a va informa privind situatia concreta din ziua plecarii (ora 

exacta a sosirii in orasul Dvs.). Va rugam sa respectati ora imbarcarii, pentru ca grupul nu poate astepta turistii care intarzie. 

Daca turistii se imbarca dintr-o alta localitate decat din Bucuresti, acestia trebuie sa informeze agentiade turism la care s-au 

inscris cu minim 15 zile inainte de data plecarii. Inscrierile cu mai putin de 15 zile inainte se vor face numai in functie de 

capacitatea mijloacelor de transport utilizate. 
 

Pentru turistii din Suceava, Piatra Neamt, Iasi, Bacau, care solicita doar in momentul inscrierii (nu se accepta inscrieri 

ulterioare), oferim 50% REDUCERE pentru doua cazari (la dus si la retur), in Otopeni la o pensiune de 3 stele in apropierea 

aeroportului (transferul la terminal sau dupa caz la retur de la terminal) se efectueaza de catre hotel. 
 

- Asistenta turistica se refera la suport oferit de agentia partenera locala pentru ca turistii sa poata comunica mai eficient cu 

receptia sau restaurantul hotelului, sau in cazuri nedorite in care trebuie sa fie asistati daca necesita spitalizare, daca pierd 

documentele de identitate ori alte incidente cu Politia locala, etc. 

- In unele orase, autoritatile locale solicita o taxa de genul taxei de statiune. Aceasta se va achita cash de catre turisti la 

receptia hotelurilor. 

- Obiectivele turistice redactate cu litere ingrosate si inclinate (Bold-Italic), se viziteaza doar la exterior. In situatia in care 

nu se mentioneaza ca turul de oras este panoramic cu autocarul, implicit turul se va face pietonal.  

- Pentru majoritatea excursiilor, copiii in varsta de 6-11,99 ani, beneficiaza de reducere, numai pentru cazare in camera cu 

doi adulti. 

- Nominalizarea hotelurilor se va face in ultima saptamana inainte de data plecarii, in functie de marimea grupului. 

Mentiunea “sau similar” in dreptul denumirii hotelului, face referire doar la categoria de confort si regimul de masa al 

hotelului. 

- Pentru reducerea de grup, toti turistii din acel grup trebuie sa fie inscrisi pe acelasi program, aceeasi data de plecare si 

aceeasi rezervare. 
- Pentru ca unui minor sa i se permita calatoria in afara tarii, este necesar sa fie insotit de cel puţin un adult care sa aiba  

asupra sa acordul scris al ambilor parinti ai minorului, legalizat la notariat, si cazier judiciar, pe care sa-l prezinte in punctul 

de frontiera. Daca adultul care insoteste minorul este unul din parinti, acesta va avea nevoie doar de acordul scris al celuilalt 

parinte al minorului, legalizat la notariat.  

- Autoritatile vamale isi rezerva dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul unei anumite tari a oricarei persoane care nu 

prezinta suficienta credibilitate. Agentia de turism nu poate fi facuta raspunzatoare pentru astfel de situatii care nu pot fi 

depistate anterior datei plecarii. 

- Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficiala pentru o anumita tara, putand exista diferente fata de 

standardele din Romania, fapt neimputabil agentiei de turism. Repartizarea camerelor la hotel se face de către recepţia 

acestuia. Eventuale nemultumiri legate de amplasarea sau aspectul camerei, se rezolva de catre turist direct la receptie, cu 

ajutorul insotitorului de grup. 

- Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif/ AC etc.). 

In momentul sosirii la hotel, solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor. 

- Asezarea în autocar se face incepand cu bancheta a patra, in ordinea înscrierilor. Ca exceptie, turistii care achita 

suplimentul de 5% pentru primele 3 banchete in autocar, vor fi repartizati in limita locurilor disponibile incepand cu a 2-a 

bancheta. 

- Preturile sunt valabile pentru un numar limitat de locuri la zbor, dupa epuizarea carora, turisii vor putea sa isi dea acceptul 

pentru achitarea diferentei de tarif fata de pretul din ziua achitarii pachetului turistic. 

- Programul este de tip City Break (cu locuri limitate) cu date fixe de plecare si retur, sincronizate cu programele de autocar, 

al carui ghid va insoti turistii sositi cu avionul impreuna cu cei sositi cu autocarul. 

- Pe unele programe, autocarul va prelua turistii sositi cu avionul si pe cei de la Budapesta din/spre orasele prin care se 

tranziteaza Romania. Locurile repartizate ambelor grupuri (grupul sosit cu autocarul si grupul sosit cu avionul) sunt limitate. 

- Pentru calatorie este necesar pasaport, valabil minim 6 luni de la data intoarcerii in tara. 

 

 

Recomandam incheierea asigurarii Travel (storno + medicala) pentru a va proteja atat inainte 

de plecare, in cazul anularii calatoriei, cat si dupa plecare in cazul unei situatii neprevazute!  

 

 

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii turistice incheiat. 


