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De la 450 €  
8 zile  -  Avion  
 
DATA DE PLECARE: 

28.12.2019 

 
 

P R E Ţ U L  I N C L U D E  
 Transfer la hotel;  

 7 nopți cazare in hoteluri 4* si 5* 

- 5 cazari Antalya cu All Inclusive 

- 2 cazari Denizli cu Demipensiune 

 Insoţitor din partea agenţiei pe 

traseu. 

P A C H E T  E X T R A  

O B L I G A T O R I U  –  8 0  

€ / P E R S  

 3 pranzuri  

 Excursie la Afrodias 

- intrare inclusa 

 Excursie Hierapolis 

- intrare inclusa 

 Excursie in orasul antic Perge 

- intrare inclusa 

 Parcari obiective incluse 
 transport cu autocar climatizat 

 Ghid local  

B O N U S U R I :  
 transferuri din țară conform 

programului; 

 NOU! Pachet asigurări inclus: 

asigurare medicală, asigurare 

storno, asigurare de bagaj pentru  

posesorii de PELLERIN CLUB CARD; 

 

O P Ț I O N A L  
 Hamam(bai turcesti) si Aquarium 

35€ / pers. 

Program 
 

 Ziua 1. 28.12 București – Antalya 
Întâlnire în Aeroportul Otopeni pentru zborul spre Antalya. Urmează 

formalitățile vamale, îmbarcarea, apoi zburăm spre Antalya. În aproximativ 2 

ore aterizăm Sosim în Antalya, unde vom fi întâmpinați de ghid. Transfer la 

hotel, unde vom avea parte de o primire călduroasă, băuturi răcoritoare și cina. 

Cazare la hotel 5* în Antalya. 
 

 Ziua 2. 29.12 Antalya -  Denizli  

După micul dejun ne îndreptăm spre orașul antic Afrodisias. În drumul 
nostru vom face o scurtă oprire pentru a vizita o fabrică de bijuterii tradiționale. 
După vizită vom merge la un restaurant cu specific local pentru a lua masa de 
prânz. După masă ne continuăm drumul și ajungem în Afrodisias, un mic oraș 
antic grecesc închinat Afroditei, zeița iubirii și a frumuseții. Intrarea în situl 
istoric este flancată, pe o parte, de o serie de sarcofage antice așezate pe 
piedestale de piatră. La prima privire, frumoasele sarcofage sculptate, cu detalii 
incredibil de fine, par a fi făcute tot din piatră. Însă la o privire mai atentă 
descoperim că materialul este de fapt marmură.  La capătul aleii se află clădirea 
muzeului, înăuntrul căruia găsim multe alte sculpturi de la fel de frumoase și de 
impresionante. După ce vizităm muzeul, mai facem o scurtă plimbare pentru a 
vedea amfiteatrul, stadionul și celelalte ruine din situl arheologic. Urcăm apoi 
din nou în autocar și ne continuăm drumul, iar seara ajungem la Denizli, unde ne 
vom caza la hotelul Pamukkale. După cazare vom lua cina la restaurantul 
hotelului. Cazare în zona Denizli - Pamukkale Hotel 4*.  

 

 Ziua 3. 30.12 Pamukkale - Hierapolis si Piscina Cleopatrei  

Dupa micul dejun, începem ziua copleșiți de nerăbdare și de vitalitate. 
Vom merge în Hierapolis. Orașul antic s-a ridicat într-o zonă bogată  în izvoare 
termale, în inima provinciei Phrygia din lumea antică, în sud-vestul Anatoliei de 
azi. Coborâm spre ruinele orașului Hierapolis, printre cele mai bine păstrate 
orașe antice. După doar câteva minute de plimbare lejeră, zărim primele vestigii 
ale orașului balnear, un loc odinioară adorat de romani pentru izvoarele sale cu 
apă termală bogată în minereuri de calcit alb. Acestea sunt și sursa teraselor de 
travertin din Pamukkale, azi deschise publicului larg pentru a testa din plin 
binefacerile apelor termale. Aici descoperim Poarta Frontinus, Strada 
Coloanelor, principala arteră a vechiului polis, Biserica Bizantină, ruinele 
Templului lui Apollo, apoi urcăm spre spectaculosul Teatru Antic cu cele 50 
de trepte de travertin, construit din porunca împăratului Severus în anul 206 
D.H. După câteva ore petrecute în acest loc absolut impresionant, nu ne mai 
râmâne decât să ne relaxăm. Atenție, doamnelor! Aici se află celebra piscină a 
Cleopatrei, frumoasa regină a Egiptului Antic.  
Moment de răgaz : 
Termele Romane din vechiul Hierapolis invită doamnele tentate să se scalde în 
Piscina Cleopatrei, un locșor cu apă limpede, în care se presupune că s-ar fi 
îmbăiat însăși frumoasa regină egipteană. Apa are temperatura constantă de 36 
° C, indiferent de anotimp, și se crede că ar avea proprietăți de reîntinerire a 
tenului. Experiența este unică, piscina cu apa limpede lasă să se vadă părți din 
coloanele de marmură vechi de peste 2000 de ani. 

 
Pamukkale cu ale sale terase de travertin albe, semicirculare. Dacă orașele 

Antalya  şi Pamukkale 
În această călătorie avem ocazia să descoperim o parte din splendorile Turciei: 

 Pamukkale – Antalya  - Denizli - Hierapolis – Antalya si Cascada Karpuzkaldiran 

 

Experiențe culturale 
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„mușuroi” ale Turciei ne-au redus la tăcere de uimire, o altă atracție supra-
realistă reușește să rivalizeze cu acestea. Inspirati de muntele de un alb sclipitor, 
cu formațiunile sale calcaroase, semicirculare, turcii au dat locului numele 
Pamukkale care înseamnă „Castelul de bumbac”. După ce terminăm vizitarea 
acestor locuri splendide vom lua masa la un restaurant cu specific local din 
apropiere, apoi vom lua un scurt moment de răgaz în care vă puteți relaxa la 
cafea sau vă puteți plimba și admira împrejurimile. Spre seară ne vom întoarce la 

hotel. Cazare în zona Denizli - Pamukkale Hotel 4* 
 

 Ziua 4. 31.12 Tavas - Antalya 

După mic-dejun plecăm spre Tavas unde vizităm un atelier de țesut 
covoare tradiționale, unde vom admira covoarele lucrate manual și vom afla 
multe detalii interesante ale acestui meșteșug. De asemenea, de aici putem 
achiziționa covoare unicat la prețuri foarte convenabile. După vizita vom 
continua drumul spre Antalya și vom face o scurtă oprire pentru a lua masa de 
prânz. Aproape de lăsarea serii vom ajunge în Antalya, minunata stațiune-
emblemă a Turciei. După ce ne cazăm vom avea timp să ne pregătim pentru masa 
și petrecerea de revelion, care va avea loc în restaurantul hotelului. Ne așteaptă o 
seară de vis, cu mâncare tradițională turcească, muzică specifică și multe alte 
surprize. Cazare în Antalya Hotel 5*.  

 
 Ziua 5. 01.01 Parge 

Prima zi a noului an începe mai lent, lucru firesc după petrecerea nopții 
de revelion. Servim mic-dejunul, apoi urcăm în autocar și ne îndreptăm spre 
orașul antic Perga, capitala vechii provincii grecești Pamphylia. Situl istoric 
aflat în patrimoniul UNESCO este situat la numai 18km distanță de centrul 
Antalyei, așa că drumul este foarte scurt. Izvoarele istorice susțin că orașul ar fi 
fost întemeiat încă din sec. 13 î.e.n. Perioada cea mai înfloritoare a fost cea în care 
orașul se afla sub administrarea romanilor, în secolele 2-3 e.n. Vizităm ruinele 
zidurilor cetății, basilica, băile publice, teatrul și stadionul, cel din urmă fiind unul 
dintre cele mai bine conservate stadioane antice din lume. După această vizită ne 
vom întoarce la hotel, vom servi masa de prânz, apoi vom avea timp liber pentru 
plimbare sau odihnă. Seara luăm cina și petrecem noaptea în același hotel. 

 

 Ziua 6. 02.01 Antalya si Cascada Karpuzkaldiran  
După micul dejun, astazi vom fi siguri că se anunță o zi fabuloasă. Plecăm în 

excursie la spectaculoasa cascadă Karpuzkaldiran. Merită osteneala pentru că, 

priveliștea oferită de căderea de apă este un spectacol de o frumusețe rară. Avem 

ocazia să surprindem cadre fabuloase de trimis acasă prietenilor și celor dragi. 

De aici ne întoarcem în Antalya. Avem toată ziua la dispoziţie să ne oprim la 

principalele atracții locale, să batem la pas străzile pitorești și să imortalizăm 

locurile și momentele frumoase ale zilei. De încălzire, facem o scurtă incursiune 

prin pitorescul cartier Kaleici. De aici ajungem la emblemele orașului, superbul 

Minaret Yivly, apoi la Turnul cu Ceas de la Kalekapisi. Merită să facem o oprire și 

la cel mai notabil vestigiu roman din oraș - Poarta lui Hadrian. De aici, popasul 

următor le este dedicat pasionaților de shopping; vom explora zona Portului 

Vechi, cu magazine atractive, aromă de cafea și mireasmă de condimente plutind 

în aer, cu terase și cafenele cochete și o atmosfera vibrantă, cosmopolită. Iar spre 

finalul turului, ne putem delecta cu artă autentică în galeriile de artă sau dacă te 

fascinează ambarcaţiunile, poţi admira zeci de veliere și yachturi moderne. După-

amiaza, spre amurg, mai rămâne timp de o plimbare de rămas-bun și poze pe 

măsura peisajului pe una din plajele îmbăiate de razele blânde ale soarelui., 

servim cina. Cazare in Antalya Hotel 5*. 
 

 Ziua 7. 03.01 Antalya – Manvagat  Boat Tour 

 Ai toată ziua la dispoziția ta. Profită de plajele superbe ale stațiunii, de soare 

și de valurile Mării Mediterane, sau vă propunem să luați parte la o excursie 

opțională la Hamam(bai turcesti) si Aquarium. Apoi ne întoarcem seara la hotel, 

pentru a savura cina.  (Cazare la  Hotel 5* din  zona Antalya ) 

 

 

 
 
 

 Stii ca te numesti Pellerin atunci 

cand toate semnele sunt de partea ta: 

iti place sa calatoresti in jurul lumii, sa 

aduni amintiri de neuitat, astepti cu 

nerabdare sa vizitezi locuri inedite si te 

hranesti cu aventura specifica fiecarui 

loc nou pe care il descoperi. Iar daca am 

aflat ca esti un calator veritabil, atunci 

inseamna ca meriti cu desavarsire sa 

faci parte din clubul Pellerin, concept 

creat special pentru tine. Intotdeauna 

Pellerin-ul se va intoarce din calatoriile 

sale mai bogat. 

 Cum poti deveni membru? 

Regulamentul si toate detaliile de care 

ai nevoie sunt disponibile la adresa 

www.pellerin.ro. 

 Pellerin Club Card este un card 

nominal care se achizitioneaza contra 

cost (25 euro) si vine in intampinarea ta 

cu o multitudine de avantaje, inca de la 

inceput: de la asigurari gratuite 

(medicala/ storno sau bagaje), la 

 facilitati acordate pentru circuitele 

cumparate, dar si beneficii oferite de 

partenerii nostri, in tara. 

 

N U  S U N T  I N C L U S E  Î N  P R E Ţ  

 Alte taxe şi cheltuieli personale. 

 Excursiile opționale pentru 

minim 30 de persoane; 

 

S U P L I M E N T E  & R E D U C E R I  

 

 Supliment de single 105 € 

 Reducere a 3-a persoana in 

camera 20 €.  

 Reducere copil  6-12 ani  -  30 €,  

pentru cazare in camera dubla cu 

2 adulti; 
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 Ziua 8.  04.01 Antalya  

Mic dejun. Hoşçakal, görüşürüz...! (La revedere, pe curând...!) Lasăm în urmă 

frumoasele locuri pe care le-am vizitat și ne îndreptăm spre aeroportul din 

Antalya pentru zborul spre casă.  

 

PLECĂRI 

 
STANDARD 
Loc în DBL 

      FIRST MINUTE 

Loc în DBL cu      

REDUCERE40€/pers               

aplicată până la  

30.09 

EARLY BOOKING                                                                                                              
Loc în DBL cu 

REDUCERE 

30€/pers                
aplicată până la 

30.11 

ROYAL SEGINUS 4* 415 € 375 € 385 € 

Supliment masa de Revelion (obligatoriu) 80 euro/persoana 

Supliment camera cu vedere la mare 5€/noapte/persoana 

Pachet extra obligatoriu 80 euro/persoana 
 

PLECĂRI 

 
STANDARD 
Loc în DBL 

  FIRST MINUTE 

Loc în DBL cu      

REDUCERE45€/pers               

aplicată până la  

31.10 

EARLY BOOKING                                                                                                              
Loc în DBL cu 

REDUCERE 

45€/pers                
aplicată până la 

30.11 

TRENDY LARA 5* 500 € 455 € 455 € 

Supliment camera vedere la mare 9€/noapte/persoana. 

Pachet extra obligatoriu 80 euro/persoana 
 

PLECĂRI 

 
STANDARD 
Loc în DBL 

  FIRST MINUTE 

Loc în DBL cu      

REDUCERE 

10€/pers               

aplicată până la  

31.10 

 

SHERWOOD  

EXCLUSIVE Lara 5* 
495 € 485 € 

 

 

Supliment masa de Revelion (obligatoriu) 65 euro/persoana 

Supliment camera cu vedere la mare 4€/noapte/persoana 

Pachet extra obligatoriu 80 euro/persoana 
 

PLECĂRI 

 
STANDARD 
Loc în DBL 

    

SHERWOOD  

Suites 5* 
450 €  

 

Supliment masa de Revelion (obligatoriu) 65 euro/persoana 

Supliment camera cu vedere la mare 4€/noapte/persoana 

Pachet extra obligatoriu 80 euro/persoana 
 

 

 

 

 

 
 

 

T R E B U I E  S Ă  V E Z I :  
 

Piscina Cleopatrei  - Hierapolis 
Termele Romane din vechiul Hierapolis 
invită doamnele tentate să se scalde în 
Piscina Cleopatrei, un locșor cu apă 
limpede, în care se presupune că s-ar fi 
îmbăiat însăși frumoasa regină 
egipteană. Apa are temperatura 
constantă de 36 ° C, indiferent de 
anotimp, și se crede că ar avea 
proprietăți de reîntinerire a tenului. 
Experiența este unică, piscina cu apa 
limpede lasă să se vadă părți din 
coloanele de marmură vechi de peste 
2000 de ani. 
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NOU!!! Transferuri către Autogara Centrală Bucuresti din : 

Oras Tarif/sens/pers. 

Ploiești  5 € 

Brașov 10 € 

Constanța 12 € 

Galați 12 € 

Brăila 12 € 

Bacău 15 € 

Iași 17 € 

Pitești 5 € 

Rm. Vâlcea 10 € 

Craiova 12 € 

Sibiu 15 € 

Tg. Mureș 15 € 

Cluj  17 € 

 

Transferurile CONTRA COST sunt reconfirmate cu 2 - 3 zile înainte de plecare şi pot fi  LIMITATE 

în funcţie de capacitatea maximă a mijlocului de transport utilizat (4, 8, 14, 18, 28, 34 sau 49 de 

locuri). Sunt garantate pentru minim 4 persoane.  

 
 
Pentru transferurile din tara turiştii sunt rugaţi să se prezinte la locul de intilnire cu cca 15- 30 

min. înainte de ora comunicată. 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 
 

Vă mulțumim că ați petrecut o vacanță superbă alături de Christian Tour! 

 

B I N E  D E  Ş T I U T  

 
 Autorităţile vamale îşi rezervă dreptul de 

a refuza intrarea pe teritoriul statului a 

oricărei persoane care nu prezintă 

suficientă încredere chiar dacă aceasta a 

obţinut acordul pentru obţinerea vizei 

turistice. Agenţia de turism nu poate fi 

făcută răspunzătoare pentru astfel de 

situaţii ce nu pot fi depistate anterior 

plecării. Turistul îşi asumă riscurile de a-i 

fi refuzată intrarea şi de aceea este 

obligat să informeze agenţia asupra 

oricărui incident petrecut vreodată în 

afara graniţelor României, precum şi 

asupra oricărei tangenţe pe care o are cu 

statele în care are loc desfăşurarea 

programului. 

 Minorii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să 

iasă din ţară: să călătorească cu cel puţin 

un adult însoţitor; să aibă asupra lor 

acordul ambilor părinţi (sau al părintelui 

care nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; 

adultul care-i însoţeşte, în cazul în care 

acesta nu este unul dintre părinţi, trebuie 

să aibă cazier judiciar pe care să-l 

prezinte la frontieră). 

 Programul acţiunii poate fi modificat de 

către conducătorul de grup, ca ordine de 

desfăşurare sau se pot înlocui unele 

obiective sau hoteluri în funcţie de 

anumite situaţii speciale. 

 Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de 

transport este cea oficială pentru Turcia. 

 Unele obiectivele din tururile 

panoramice din program se vizitează 

doar pe exterior. 

 Distribuţia camerelor la hotel se face de 

către recepţia acestuia; problemele 

legate de amplasarea sau aspectul 

camerei se rezolva de către turist direct 

la recepţie, asistat de însoţitorul de grup. 

 Pentru anumite facilităţi din hotel sau 

din cameră, hotelierul poate solicita 

taxe suplimentare (minibar/frigider, seif 

etc.); în momentul sosirii la hotel 

solicitaţi recepţionerului să vă 

informeze cu exactitate asupra lor. 

 Autorităţile locale pot solicita o taxă de 

genul taxei de staţiune. Aceasta se va 

achita de către turişti la recepţia 

hotelurilor. 

 Pentru călătorie este necesar paşaportul 

valabil 6 luni de la data întoarcerii în 

ţară. 

 

Grup minim 35 pers. 
 


