
 
 

 

SERVICII INCLUSE 

• Transport cu autocar clasificat international 
dotat cu aer conditionat, scaune rabatabile, 
instalatie audio-video, microfon si minibar 

• 10 nopti cazare cu mic dejun hotel 3*/4*: 
Canakkale, Kusadasi, Marmaris, Antalya, 
Konya, Cappadocia (zona Nevsehir/Urgup), 
Ankara, Istanbul 

• 5 cine – Kusadasi, 2 cine in Marmaris, 
Antalya si Ankara 

• Ghid din partea agentiei pe traseu 
• Vizite conform programului 

SERVICII NEINCLUSE 

• Taxele de intrare pentru vizitarea 
obiectivelor turistice (muzee, asezaminte de 
cult, centre arheologice, palate, castele 
parcuri etc.) si nici ghizii pentru acestea) 

• Tips pentru ghizii locali si autorizatie 
TURSAB: 20 euro/pers. (se achita la agentie) 

• Taxa ferry-boat Canakkale - 8 euro/pers. 
• Transport local (tramvai, metrou, autobuz) 
• Asigurarea medica (cca. 30 lei/pers.) 
• Asigurarea storno, 1,5% din pretul excursiei 

(optionala, se incheie odata cu semnarea 
contractului, prin care se restituie banii in 
cazul neparticiparii la excursie datorita 
imbolnavirilor, deceselor, accidentelor etc. 
(conform conditiilor politei de asigurare) 

• Excursiile optionale 

EXCURSII OPTIONALE 

• Croaziera Insula Rodos 59 Euro 
• Seara turceasca la Nevsehir 35 Euro 
• Zbor cu balonul cu aer cald 145 Euro 

(include transfer hotel-balon-hotel, o ora de 
zbor, diploma si celebrare eveniment) 

• Croaziera pe Bosfor 15 Euro 
• Vizita Turnul Sapphire 15 Euro (include bilet 

de intrare la Turnul Sapphire cu simulator si 
transport tramvai) 

SUPLIMENTE SI REDUCERI 

• Supliment single: 180 euro 
• Reduceri copii 2-12 ani in camera cu 2 

adulti: 60 euro 

 

 

 

Cappadocia – Asia Mică – Istanbul 

Marele tur al Turciei 
 
 

Ziua 1 | 13.05.2019: Bacau – Bucuresti – Canakkale (900 km) 

Ora 00:10 plecare din Bacau, parcare Hotel Moldova, intalnire ora 04:30 in parcarea centrala 

de la Piata Victoriei, plecare ora 05:00, traversam Bulgaria de la nord la sud, pentru a intra 

dupa-amiaza in Turcia, prin vama Edirne. Ne indreptam spre Eceabat, de unde traversam cu 

ferry stramtoarea Dardanele parasind continental European pentru a ne caza la Canakkale 

hotel 3*. 

Ziua 2 | 14.05.2019: Canakkale – Troia – Pergam – Kusadasi (480 km) 

Mic dejun. Vom incepe ziua cu o vizita la Troia – locul in care s-au descoperit ruinele a noua 

civilizatii successive, printre ele numarandu-se si legendara cetate consemnata de Homer in 

opera sa. Orasul era un important centru comercial, care concentra fluxurile comerciale 

terestre si maritime ce legau Marea Mediterana de Marea Neagra si Caucaz, precum si 

Anatolia de Balcani. Programul nostru continua cu Pergam – veche cetate antica greaca, 

mentionat in Cartea Apocalipsei ca fiind una dintre cele sapte biserici din Asia, dar si locul in 

care a fost inventat pergamentul. Seara sosim la Kusadasi, cazare si cina hotel 3*. 

Ziua 3 | 15.05.2019: Kusadasi – Casa Fecioarei Maria – Efes – Marmaris (250 km) 

Mic dejun. Parasim statiunea litorala Kusadasi pentru o vizita la Casa Fecioarei Maria, aflata intr-o 

zona verde intre Efes si Seljuk, locul in care se presupune ca Maica Domnului si-a petrecut ultimii 

ani ai vietii pamantesti. Conform traditiei crestine, Maica Domnului a fost adusa la Efes de catre 

Sf. Ioan Evanghelistul dupa invierea din morti a Domnului Hristos, aici urmand a locui pana la 

Adormirea Ei. Urmatorul popas il facem la Efes – uimitorul oras antic, intemeiat de catre grecii 

ionieni in secolul XI i.Hr, aici se afla una dintre cele 7 minuni ale lumii antice – Templul zeitei 

Artemis. Vizitam situl arheologic – drumuri pavate cu marmura, temple, magazine, toaleta 

publica, Biblioteca lui Celsius, Teatrul Greco-Roman si multe alte vestigii pastrate din perioada de 

grandoare a orasului. Dupa pranz plecam spre Marmaris – cocheta statiune aflata la intalnirea 

dintre apele Mediteranei si Marii Egee, cazare si cina hotel 3*. 

Ziua 4 | 16.05.2019: Marmaris – optional Insula Rodos 

Mic dejun. Program liber in Marmaris, sau optional excursie de o zi, pe urmele cavalerilor 

ioaniti, in Insula Rodos – cea mai mare si mai estica dintre insulele Dodecaneze si a patra ca 

marime dintre insulele grecesti. Cazare si cina hotel 3* in Marmaris. 

Ziua 5 | 17.05.2019: Marmaris – Pamukkale – Hierapolis – Antalya (440 km) 

Mic dejun. Astazi ne bucuram de una dintre minunile naturii, intrata in patrimoniul Unesco in 

anul 1998 si locul in care se afla anticul oras spa Hierapolis. Coboram desculti pe terasele de 

calcar ale castelului de bumbac, ne rasfatam cu ape termale si peisaje de o neasemuita 

frumusete si facem o incursiune in istoria locurilor. Seara sosim in Antalya si dupa o plimbare 

pietonala in centrul vechi ne indreptam spre cazare si cina, hotel 3*. 

Ziua 6 | 18.05.2019: Antalya – Aspendos – Side – Manavgat – Konya (304 km) 

Mic dejun. Prima vizita este dedicata celui mai bine pastrat teatru antic de pe teritoriul 

Turciei, folosit si astazi pentru spectacole – Aspendos. Excursia continua cu Side – vestita 

Perioada: 
13.05–23.05.2019 

(10 nopți / 11 zile) 

Îmbarcări din: Bacău, București 

459 €/pers. 

(loc in dubla/tripla) 

EARLY BOOKING 30 €/pers. 
(pentru plata integrala pana la 

31.01.2019) 
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statiune litorala, unde ne delectam cu o pauza de pranz si o plimbare in orasul antic – 

Teatrul Antic, Templele lui Apollo si al Dianei. Dupa-amiaza ne lasam incantati de Cascada 

de la Manavgat si seara ajungem in orasul dervisilor – Konya. Cazare hotel 3*. 

Ziua 7 | 19.05.2019: Konya – Goreme – Nevsehir (225 km) 

Mic dejun. Ne incepem programul cu Muzeul Mevlana, al doilea cel mai vizitat dupa Palatul 

Topkapi de la Istanbul dedicat lui Rumi – mistic persan al islamului si cel mai citit poet din 

Statele Unite si apoi descoperim intr-un tur pietonal cele mai importante obiective turistice ale 

orasului – Moscheea Aziziye – ridicat in anul 1676 de catre Mustafa Pasa in stil baroc cu 

influente rococo, Moscheea Iplikci – datand din secolul XII si Aladdin – cea mai veche din oras, 

construita in 60 de ani. In a doua parte a zilei ne vom afla in Cappadocia, unde vizitam 

Goreme – impresionantul complex monahal aflat in patrimoniul Unesco incepand cu anul 

1985. Cazare hotel 3* Nevsehir. Seara optional cina cu program de dansuri traditionale, menu 

cu specific turcesc si bauturi locale incluse. 

Ziua 8 | 20.05.2019: Nevsehir – Kaymakli – Ankara (263 km) 

Cei dornici de aventura pot opta pentru zborul cu balonul cu aer cald, plecarea se face 

dimineata devreme, iar returul la ora 08:00. Dupa micul dejun o incursiune in lumea subterana 

a orasului Kaymakli ne va convinge de ingeniozitatea locuitorilor, fortati sa se refugieze din 

calea atacatorilor intr-un adevarat labirint, desfasurat pe opt etaje, din care astazi se viziteaza 

patru. Calatoria continua spre capitala Turciei moderne – Ankara, unde vizitam atat partea 

veche – Fortareata, Templul lui Augustus, Moscheea Haci Bayram, cat si mausoleul Mustafa 

Kemal Ataturk. Seara cazare Antalya hotel 3*. 

Ziua 9 | 21.05.2019: Ankara – Istanbul (450 km) 

Mic dejun. Parasim capitala administrativa, pentru a ne indrepta spre cea comerciala, cea mai 

mare localitate a tarii – Istanbul. Sosim dupa pranz, ne cazam la hotel 3* si pornim sa 

exploram la pas orasul aflat pe doua continente – Marele Bazar, Moscheea Suleymaniye, 

Bazarul Egiptean. Seara optional croaziera pe Bosfor. 

Ziua 10 | 22.05.2019: Istanbul 

Mic dejun. Incepem programul in Piata Sultanahmet, vizitam Moscheea Albastra, aflam 

istoria Fantanii Germane, a hipodromului, a Obeliscului Egiptean, a Bisericii Sfanta Sofia, a 

Palatului Topkapi – vechea resedinta a sultanilor si a Palatului Scufundat. Seara optional vizita 

la Turnul Sapphire. Cazare hotel 3*. 

Ziua 11 | 23.05.2019: Istanbul – Edirne – Bucuresti – Bacau (900 km) 

Mic dejun. Plecam spre casa, pe traseu ne oprim la Edirne – orasul infiintat de imparatul 

Hadrian, scena unor evenimente importante, locul in care s-a incheiat Pacea de la 

Adrianopole. Vizitam Moscheea Selimiye, una din operele celui mai cunoscut architect al lumii 

otomane – Mimar Sinan, omul despre care Suleyman Magnificul spunea este singurul care nu 

m-a dezamagit niciodata. 

Relatii si inscrieri la sediul Agentiei din Bacau, B-dul. Alexandru cel Bun, nr. 1, tel.: 0234-

571104; 0234-570534 si Filiala din Onesti, B-dul. Republicii, nr. 52, tel.: 0234-325199 

www.inter-tour.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plata și în RON, la cursul comercial Raiffeisen 

din ziua facturării. 

Grup minim: 40 plătitori (pentru mai puțini 

turiști, tariful se recalculează): 

• Pentru grup 39-35 pers., pretul se majoreaza 
cu 15 euro/pers . 

• Pentru grup 34-30 pers., pretul se majoreaza 
cu 25 euro/pers. 

• Pentru grup 29-25 pers., pretul se majoreaza 
cu 35 euro/pers. 

Anularea programului din cauza nerealizarii 

numarului minim de platitori mentionati in 

oferta ( anexa la Contract) se anunta turistului 

cu minim 15 zile inaintea plecarii. 

CONDIȚII FINANCIARE 

 TERMENE DE PLATĂ - OFERTA STANDARD: 

- 30% din prețul pachetului turistic în 2 zile de 

la înscriere sau emitere factură; 

- 30% din prețul pachetului turistic cu minim 30 

zile înaintea plecării;  

- 40% din prețul pachetului turistic cu minim 15 

zile înaintea plecării. 

 

TERMENE DE PLATĂ – „EARLY BOOKING”: 

- 30% din prețul pachetului turistic în 2 zile de 

la înscriere sau emitere factură; 

- 70% din prețul pachetului turistic la expirarea 

termenului de valabilitate a ofertei;  

 

***Procentul aferent primei plăți sa va calcula 

în funcție de momentul înscrierii. Dacă 

înscrierea intervine cu mai puțin de 15 zile 

înaintea plecării, pachetul turistic se va achita 

integral. 

In cazul nerespectării termenelor de plată, Tour 

Operatorul își rezervă dreptul de a anula 

rezervarea, cu aplicarea penalităților din 

Contract. 

CONDIȚII DE ANULARE / PENALIZĂRI 

- 30% din preţul pachetului de servicii, 

renunțare cu până la 30 zile înaintea plecării; 

- 60% din preţul pachetului de servicii, 

renuntare in intervalul de 29-16 zile înaintea 

plecării; 

- 100% din preţul pachetului de servicii, 

renuntare într-un interval mai mic sau egal cu 

16 zile înaintea plecării. 

Prezentul program este parte integrantă a 

contractului de prestări servicii turistice. 

http://www.inter-tour.ro/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pentru calatorie pasaportul trebuie sa fie valabil minimum 6 luni de la data 
returului. 

2. Este responsabilitatea turistului sa se asigure ca detine toate documentele de 
calatorie necesare intrarii, tranzitarii sau stationarii pe teritoriul unei tari straine 
cum ar fi pasaport/carte de identitate, vize, adeverinta medicala.  

3. Turistii se obliga sa respecte prevederile tarilor tranzitate, referitoare la 
documentele de intrare / iesire, prevederile vamale, financiar administrative, 
referitoare la persoana sau la bagajele sale. Agentia de turism organizatoare nu 
isi asuma nici o responsabilitate in cazul in care un turist nu respecta prevederile 
mai sus mentionate. 

4. 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.In declaratia notariala se specifica 
si perioada excursiei. Nerespectarea celor de mai sus duce la oprirea in frontiera 
romana a copiilor, caz in care agentia de turism nu raspunde de consecinte. 
Detalii pe www.politiadefrontiera.ro.  

5. Agentia de turism nu este raspunzatoare in cazurile de forta majora sau in unele 
imprejurari pe care nici agentia de turism, nici prestatorii de servicii nu le puteau 
prevedea sau evita. De asemenea, situatiile cum ar fi grevele, blocarea traficului 
(auto, feroviar, aviatic, naval), cutremurele, fenomenele meteo deosebite, etc., 
nu obliga agentia de turism la despagubiri sau compensatii pentru serviciile 
nerealizate. 

6. 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, ce nu depund de agentie  

7. Pe durata circuitelor, sosirea la cazare se face de regula seara, putand aparea 
intarzieri datorita conditiilor de trafic, vreme, etc. Orele de sosire la cazare 
variaza de la o zi la alta, in functie de programul turistic. Agentia nu se face 
raspunzatoare pentru nerespectarea sau intarzierea programului turistic 
datorita conditiilor de trafic (ambuteiaje, inchiderea sau schimbarea anumitor 
sectoare de drum etc.), a vremii, a vamilor sau a indisciplinei anumitor turisti 
(intarzieri, atitudini ofensatoare sau ostile fata de ghizi, conducatorii auto etc.). 

8. 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. În unele oraşe de pe traseu, autorităţile 
locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de către 
turişti la recepţia hotelurilor. 

9. Copiii beneficiază de reducere pt. cazare în cameră cu doi adulţi. Nu se acorda 
reduceri pentru al treilea adult in camera. 

10. Tariful pentru excursiile opţionale este orientativ, acesta fiind valabil la data 
publicării programului In pretul excursiei nu sunt incluse intrarile la obiectivele 
turistice vizitate, daca nu este precizat altfel. 

11. 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. 

12. Aşezarea în autocar se face începând cu bancheta a doua, în ordinea înscrierilor, 
conform diagrama de imbarcare. Grup minim 30 de persoane platitoare. 
Anularea excursiei datorita nerealizarii grupului minim implica informarea 
turistului cu cel putin 15 zile calendaristice inaintea plecarii. 

13. Se recomanda ca la inscrierea in excursie sa se incheie asigurare medicala 
pentru calatorii in strainatate si/sau asigurarea facultativa storno, care 
presupune rambursarea de catre asigurator a sumelor avansate in cazul 
retragerii din anumite motive specificate in polita de asigurare. 

14. Conform legilor internationale, doar ghizii locali au dreptul sa ofere servicii in 
interiorul muzeelor, monumentelor, asezamintelor de cult etc. Astfel, ghizii 
romani vor oferi explicatii turistilor doar in afara obiectivelor turistice, ghidajul 
cu ghizi autorizati locali, acolo unde nu sunt prevazuti in program, putand fi 
posibil doar daca grupul de turisti consimte la angajarea acestora. Vizitarea 
muzeelor, datorita intereselor si gusturilor diferite ale turistilor, se face 
individual, cu stabilirea in prealabil de catre ghid a locului si orei de intalnire cu 
grupul. Anumite obiective turistice incluse in program pot sa-si modifice orarul 
de vizitare fara instiintare prealabila. 

Informații utile înainte de călătorie 
 

http://www.politiadefrontiera.ro/


 
 

 

SERVICII INCLUSE 

• Transport cu autocar clasificat international 
dotat cu aer conditionat, scaune rabatabile, 
instalatie audio-video, microfon si minibar 

• 10 nopti cazare cu mic dejun hotel 3*/4*: 
Canakkale, Kusadasi, Marmaris, Antalya, 
Konya, Cappadocia (zona Nevsehir/Urgup), 
Ankara, Istanbul 

• 5 cine – Kusadasi, 2 cine in Marmaris, 
Antalya si Ankara 

• Ghid din partea agentiei pe traseu 
• Vizite conform programului 

SERVICII NEINCLUSE 

• Taxele de intrare pentru vizitarea 
obiectivelor turistice (muzee, asezaminte de 
cult, centre arheologice, palate, castele 
parcuri etc.) si nici ghizii pentru acestea) 

• Tips pentru ghizii locali si autorizatie 
TURSAB: 20 euro/pers. (se achita la agentie) 

• Taxa ferry-boat Canakkale - 8 euro/pers. 
• Transport local (tramvai, metrou, autobuz) 
• Asigurarea medica (cca. 30 lei/pers.) 
• Asigurarea storno, 1,5% din pretul excursiei 

(optionala, se incheie odata cu semnarea 
contractului, prin care se restituie banii in 
cazul neparticiparii la excursie datorita 
imbolnavirilor, deceselor, accidentelor etc. 
(conform conditiilor politei de asigurare) 

• Excursiile optionale 

EXCURSII OPTIONALE 

• Croaziera Insula Rodos 59 Euro 
• Seara turceasca la Nevsehir 35 Euro 
• Zbor cu balonul cu aer cald 145 Euro 

(include transfer hotel-balon-hotel, o ora de 
zbor, diploma si celebrare eveniment) 

• Croaziera pe Bosfor 15 Euro 
• Vizita Turnul Sapphire 15 Euro (include bilet 

de intrare la Turnul Sapphire cu simulator si 
transport tramvai) 

SUPLIMENTE SI REDUCERI 

• Supliment single: 180 euro 
• Reduceri copii 2-12 ani in camera cu 2 

adulti: 60 euro 

 

 

 

Cappadocia – Asia Mică – Istanbul 

Marele tur al Turciei 
 
 

Ziua 1 | 25.09.2019: Bacau – Bucuresti – Canakkale (900 km) 

Ora 00:10 plecare din Bacau, parcare Hotel Moldova, intalnire ora 04:30 in parcarea centrala 

de la Piata Victoriei, plecare ora 05:00, traversam Bulgaria de la nord la sud, pentru a intra 

dupa-amiaza in Turcia, prin vama Edirne. Ne indreptam spre Eceabat, de unde traversam cu 

ferry stramtoarea Dardanele parasind continental European pentru a ne caza la Canakkale 

hotel 3*. 

Ziua 2 | 26.09.2019: Canakkale – Troia – Pergam – Kusadasi (480 km) 

Mic dejun. Vom incepe ziua cu o vizita la Troia – locul in care s-au descoperit ruinele a noua 

civilizatii successive, printre ele numarandu-se si legendara cetate consemnata de Homer in 

opera sa. Orasul era un important centru comercial, care concentra fluxurile comerciale 

terestre si maritime ce legau Marea Mediterana de Marea Neagra si Caucaz, precum si 

Anatolia de Balcani. Programul nostru continua cu Pergam – veche cetate antica greaca, 

mentionat in Cartea Apocalipsei ca fiind una dintre cele sapte biserici din Asia, dar si locul in 

care a fost inventat pergamentul. Seara sosim la Kusadasi, cazare si cina hotel 3*. 

Ziua 3 | 27.09.2019: Kusadasi – Casa Fecioarei Maria – Efes – Marmaris (250 km) 

Mic dejun. Parasim statiunea litorala Kusadasi pentru o vizita la Casa Fecioarei Maria, aflata intr-o 

zona verde intre Efes si Seljuk, locul in care se presupune ca Maica Domnului si-a petrecut ultimii 

ani ai vietii pamantesti. Conform traditiei crestine, Maica Domnului a fost adusa la Efes de catre 

Sf. Ioan Evanghelistul dupa invierea din morti a Domnului Hristos, aici urmand a locui pana la 

Adormirea Ei. Urmatorul popas il facem la Efes – uimitorul oras antic, intemeiat de catre grecii 

ionieni in secolul XI i.Hr, aici se afla una dintre cele 7 minuni ale lumii antice – Templul zeitei 

Artemis. Vizitam situl arheologic – drumuri pavate cu marmura, temple, magazine, toaleta 

publica, Biblioteca lui Celsius, Teatrul Greco-Roman si multe alte vestigii pastrate din perioada de 

grandoare a orasului. Dupa pranz plecam spre Marmaris – cocheta statiune aflata la intalnirea 

dintre apele Mediteranei si Marii Egee, cazare si cina hotel 3*. 

Ziua 4 | 28.09.2019: Marmaris – optional Insula Rodos 

Mic dejun. Program liber in Marmaris, sau optional excursie de o zi, pe urmele cavalerilor 

ioaniti, in Insula Rodos – cea mai mare si mai estica dintre insulele Dodecaneze si a patra ca 

marime dintre insulele grecesti. Cazare si cina hotel 3* in Marmaris. 

Ziua 5 | 29.09.2019: Marmaris – Pamukkale – Hierapolis – Antalya (440 km) 

Mic dejun. Astazi ne bucuram de una dintre minunile naturii, intrata in patrimoniul Unesco in 

anul 1998 si locul in care se afla anticul oras spa Hierapolis. Coboram desculti pe terasele de 

calcar ale castelului de bumbac, ne rasfatam cu ape termale si peisaje de o neasemuita 

frumusete si facem o incursiune in istoria locurilor. Seara sosim in Antalya si dupa o plimbare 

pietonala in centrul vechi ne indreptam spre cazare si cina, hotel 3*. 

Ziua 6 | 30.09.2019: Antalya – Aspendos – Side – Manavgat – Konya (304 km) 

Mic dejun. Prima vizita este dedicata celui mai bine pastrat teatru antic de pe teritoriul 

Turciei, folosit si astazi pentru spectacole – Aspendos. Excursia continua cu Side – vestita 

Perioada: 
25.09–05.10.2019 

(10 nopți / 11 zile) 

Îmbarcări din: Bacău, București 

459 €/pers. 

(loc in dubla/tripla) 

EARLY BOOKING 30 €/pers. 
(pentru plata integrala pana la 

31.01.2019) 

Program 



 
 

 

statiune litorala, unde ne delectam cu o pauza de pranz si o plimbare in orasul antic – 

Teatrul Antic, Templele lui Apollo si al Dianei. Dupa-amiaza ne lasam incantati de Cascada 

de la Manavgat si seara ajungem in orasul dervisilor – Konya. Cazare hotel 3*. 

Ziua 7 | 01.10.2019: Konya – Goreme – Nevsehir (225 km) 

Mic dejun. Ne incepem programul cu Muzeul Mevlana, al doilea cel mai vizitat dupa Palatul 

Topkapi de la Istanbul dedicat lui Rumi – mistic persan al islamului si cel mai citit poet din 

Statele Unite si apoi descoperim intr-un tur pietonal cele mai importante obiective turistice ale 

orasului – Moscheea Aziziye – ridicat in anul 1676 de catre Mustafa Pasa in stil baroc cu 

influente rococo, Moscheea Iplikci – datand din secolul XII si Aladdin – cea mai veche din oras, 

construita in 60 de ani. In a doua parte a zilei ne vom afla in Cappadocia, unde vizitam 

Goreme – impresionantul complex monahal aflat in patrimoniul Unesco incepand cu anul 

1985. Cazare hotel 3* Nevsehir. Seara optional cina cu program de dansuri traditionale, menu 

cu specific turcesc si bauturi locale incluse. 

Ziua 8 | 02.10.2019: Nevsehir – Kaymakli – Ankara (263 km) 

Cei dornici de aventura pot opta pentru zborul cu balonul cu aer cald, plecarea se face 

dimineata devreme, iar returul la ora 08:00. Dupa micul dejun o incursiune in lumea subterana 

a orasului Kaymakli ne va convinge de ingeniozitatea locuitorilor, fortati sa se refugieze din 

calea atacatorilor intr-un adevarat labirint, desfasurat pe opt etaje, din care astazi se viziteaza 

patru. Calatoria continua spre capitala Turciei moderne – Ankara, unde vizitam atat partea 

veche – Fortareata, Templul lui Augustus, Moscheea Haci Bayram, cat si mausoleul Mustafa 

Kemal Ataturk. Seara cazare Antalya hotel 3*. 

Ziua 9 | 03.10.2019: Ankara – Istanbul (450 km) 

Mic dejun. Parasim capitala administrativa, pentru a ne indrepta spre cea comerciala, cea mai 

mare localitate a tarii – Istanbul. Sosim dupa pranz, ne cazam la hotel 3* si pornim sa 

exploram la pas orasul aflat pe doua continente – Marele Bazar, Moscheea Suleymaniye, 

Bazarul Egiptean. Seara optional croaziera pe Bosfor. 

Ziua 10 | 04.10.2019: Istanbul 

Mic dejun. Incepem programul in Piata Sultanahmet, vizitam Moscheea Albastra, aflam 

istoria Fantanii Germane, a hipodromului, a Obeliscului Egiptean, a Bisericii Sfanta Sofia, a 

Palatului Topkapi – vechea resedinta a sultanilor si a Palatului Scufundat. Seara optional vizita 

la Turnul Sapphire. Cazare hotel 3*. 

Ziua 11 | 05.10.2019: Istanbul – Edirne – Bucuresti – Bacau (900 km) 

Mic dejun. Plecam spre casa, pe traseu ne oprim la Edirne – orasul infiintat de imparatul 

Hadrian, scena unor evenimente importante, locul in care s-a incheiat Pacea de la 

Adrianopole. Vizitam Moscheea Selimiye, una din operele celui mai cunoscut architect al lumii 

otomane – Mimar Sinan, omul despre care Suleyman Magnificul spunea este singurul care nu 

m-a dezamagit niciodata. 

Relatii si inscrieri la sediul Agentiei din Bacau, B-dul. Alexandru cel Bun, nr. 1, tel.: 0234-

571104; 0234-570534 si Filiala din Onesti, B-dul. Republicii, nr. 52, tel.: 0234-325199 

www.inter-tour.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plata și în RON, la cursul comercial Raiffeisen 

din ziua facturării. 

Grup minim: 40 plătitori (pentru mai puțini 

turiști, tariful se recalculează): 

• Pentru grup 39-35 pers., pretul se majoreaza 
cu 15 euro/pers . 

• Pentru grup 34-30 pers., pretul se majoreaza 
cu 25 euro/pers. 

• Pentru grup 29-25 pers., pretul se majoreaza 
cu 35 euro/pers. 

Anularea programului din cauza nerealizarii 

numarului minim de platitori mentionati in 

oferta ( anexa la Contract) se anunta turistului 

cu minim 15 zile inaintea plecarii. 

CONDIȚII FINANCIARE 

 TERMENE DE PLATĂ - OFERTA STANDARD: 

- 30% din prețul pachetului turistic în 2 zile de 

la înscriere sau emitere factură; 

- 30% din prețul pachetului turistic cu minim 30 

zile înaintea plecării;  

- 40% din prețul pachetului turistic cu minim 15 

zile înaintea plecării. 

 

TERMENE DE PLATĂ – „EARLY BOOKING”: 

- 30% din prețul pachetului turistic în 2 zile de 

la înscriere sau emitere factură; 

- 70% din prețul pachetului turistic la expirarea 

termenului de valabilitate a ofertei;  

 

***Procentul aferent primei plăți sa va calcula 

în funcție de momentul înscrierii. Dacă 

înscrierea intervine cu mai puțin de 15 zile 

înaintea plecării, pachetul turistic se va achita 

integral. 

In cazul nerespectării termenelor de plată, Tour 

Operatorul își rezervă dreptul de a anula 

rezervarea, cu aplicarea penalităților din 

Contract. 

CONDIȚII DE ANULARE / PENALIZĂRI 

- 30% din preţul pachetului de servicii, 

renunțare cu până la 30 zile înaintea plecării; 

- 60% din preţul pachetului de servicii, 

renuntare in intervalul de 29-16 zile înaintea 

plecării; 

- 100% din preţul pachetului de servicii, 

renuntare într-un interval mai mic sau egal cu 

16 zile înaintea plecării. 

Prezentul program este parte integrantă a 

contractului de prestări servicii turistice. 

http://www.inter-tour.ro/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pentru calatorie pasaportul trebuie sa fie valabil minimum 6 luni de la data 
returului. 

2. Este responsabilitatea turistului sa se asigure ca detine toate documentele de 
calatorie necesare intrarii, tranzitarii sau stationarii pe teritoriul unei tari straine 
cum ar fi pasaport/carte de identitate, vize, adeverinta medicala.  

3. Turistii se obliga sa respecte prevederile tarilor tranzitate, referitoare la 
documentele de intrare / iesire, prevederile vamale, financiar administrative, 
referitoare la persoana sau la bagajele sale. Agentia de turism organizatoare nu 
isi asuma nici o responsabilitate in cazul in care un turist nu respecta prevederile 
mai sus mentionate. 

4. 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.In declaratia notariala se specifica 
si perioada excursiei. Nerespectarea celor de mai sus duce la oprirea in frontiera 
romana a copiilor, caz in care agentia de turism nu raspunde de consecinte. 
Detalii pe www.politiadefrontiera.ro.  

5. Agentia de turism nu este raspunzatoare in cazurile de forta majora sau in unele 
imprejurari pe care nici agentia de turism, nici prestatorii de servicii nu le puteau 
prevedea sau evita. De asemenea, situatiile cum ar fi grevele, blocarea traficului 
(auto, feroviar, aviatic, naval), cutremurele, fenomenele meteo deosebite, etc., 
nu obliga agentia de turism la despagubiri sau compensatii pentru serviciile 
nerealizate. 

6. 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, ce nu depund de agentie  

7. Pe durata circuitelor, sosirea la cazare se face de regula seara, putand aparea 
intarzieri datorita conditiilor de trafic, vreme, etc. Orele de sosire la cazare 
variaza de la o zi la alta, in functie de programul turistic. Agentia nu se face 
raspunzatoare pentru nerespectarea sau intarzierea programului turistic 
datorita conditiilor de trafic (ambuteiaje, inchiderea sau schimbarea anumitor 
sectoare de drum etc.), a vremii, a vamilor sau a indisciplinei anumitor turisti 
(intarzieri, atitudini ofensatoare sau ostile fata de ghizi, conducatorii auto etc.). 

8. 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. În unele oraşe de pe traseu, autorităţile 
locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de către 
turişti la recepţia hotelurilor. 

9. Copiii beneficiază de reducere pt. cazare în cameră cu doi adulţi. Nu se acorda 
reduceri pentru al treilea adult in camera. 

10. Tariful pentru excursiile opţionale este orientativ, acesta fiind valabil la data 
publicării programului In pretul excursiei nu sunt incluse intrarile la obiectivele 
turistice vizitate, daca nu este precizat altfel. 

11. 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. 

12. Aşezarea în autocar se face începând cu bancheta a doua, în ordinea înscrierilor, 
conform diagrama de imbarcare. Grup minim 30 de persoane platitoare. 
Anularea excursiei datorita nerealizarii grupului minim implica informarea 
turistului cu cel putin 15 zile calendaristice inaintea plecarii. 

13. Se recomanda ca la inscrierea in excursie sa se incheie asigurare medicala 
pentru calatorii in strainatate si/sau asigurarea facultativa storno, care 
presupune rambursarea de catre asigurator a sumelor avansate in cazul 
retragerii din anumite motive specificate in polita de asigurare. 

14. Conform legilor internationale, doar ghizii locali au dreptul sa ofere servicii in 
interiorul muzeelor, monumentelor, asezamintelor de cult etc. Astfel, ghizii 
romani vor oferi explicatii turistilor doar in afara obiectivelor turistice, ghidajul 
cu ghizi autorizati locali, acolo unde nu sunt prevazuti in program, putand fi 
posibil doar daca grupul de turisti consimte la angajarea acestora. Vizitarea 
muzeelor, datorita intereselor si gusturilor diferite ale turistilor, se face 
individual, cu stabilirea in prealabil de catre ghid a locului si orei de intalnire cu 
grupul. Anumite obiective turistice incluse in program pot sa-si modifice orarul 
de vizitare fara instiintare prealabila. 

Informații utile înainte de călătorie 
 

http://www.politiadefrontiera.ro/

