
 

 

ISTANBUL si Coasta Marii Negre, 6 zile Autocar 
Reducere* pana la 15% - de la 183 Euro  

Istanbul: Taksim, Panorama 1453, Turkuazoo, Turnul Galata, Moscheea Suleymaniye, Bazarul Egiptean, Palatul Dolmabahce, 

Turnul Saphire -Lacul Sapanca -Kartepe -Safranbolu -Amasra -Istanbul -Edirne 
 

Ziua 1. BUCURESTI -ISTANBUL (cca. 645 km) 
Buna dimineata! Este ora 6.00, bagajele sunt deja in cala autocarului, iar noi nerabdatori sa pornim spre Istanbul. Plecare din Bucuresti, din 

parcarea Academiei Militare Carol I - acces dinspre Metrou Eroilor, spre Veliko Tarnovo -Edirne. Luam un prim contact cu orasul Istanbul si 

vizitam Monumentul Republicii din Piata Taksim, amplasat intr-un cartier comercial cu viață de noapte vibrantă, magazine cochete și 

restaurante. Tramvaiele de epocă șerpuiesc pe Istiklal Caddesi, principalul bulevard pietonal, străjuit de clădiri din sec. XIX, în care se află 

lanțuri de magazine internaționale, cinematografe și cafenele. Seara suntem asteptati pentru cazare la hotelul Marmaray (sau similar).  
 

Ziua 2. ISTANBUL -Panorama 1453 -Turkuazoo -Turnul Galata -Moscheea Suleymaniye -Bazarul Egiptean 
Esti in orasul construit pe 2 continente. Simte zarva din zori, serveste micul dejun la hotel si pregateste-te pentru vizita pietonala cu Panorama 

1453, un muzeu de istorie, ce prezinta cucerirea capitalei Imperiului Bizantin, de sultanul otoman Mehmed al II-lea Cuceritorul, la 29 mai 

1453. Pe un perete circular, sunt pictate cu maiestrie scene din batalie, foarte realistice, iar fondul sonor, contribuie de asemenea la crearea 

senzatiei de veridicitate. Continuam cu Centrul Comercial Forum, cel mai mare Mall din Turcia, unde putem sa ne bucuram de shopping 

sau putem vizita cel mai mare acvariu din Turcia -Turkuazoo, care se întinde pe 55.000 mp si are un volum de apa de 7000 de metri cubi. 

Timp liber cca. 2 ore. Ne indreptam apoi spre Turnul Galata, care a dominat cartierul Beyoglu inca din 1348, cand a fost construit de colonia 

genoveza ca parte din fortificatie si ca turn de observatie. Dupa ce otomanii au cucerit Constantinopolul, acesta a devenit inchisoare si hambar 

naval. Admiram din turn privelistea Cornului de Aur, facem fotografii si plecam spre Sűleymanie Camii sau moscheea lui Soliman 

Magnificul, cea mai inalta și cea mai frumoasă moschee din oraș. Urmeaza Bazarul Egiptean, sau Bazarul de Mirodenii, fara de care o vizita 

la Istanbul este incompleta. Plin de culoare si de multe ori cel mai distractiv bazar din Istanbul, fie si numai pentru ca turistii pot gusta din 

marfurile aflate la vanzare. Timp liber, sau optional (15 € /pers.) croaziera pe Bosfor. Cazare la acelasi hotel din Istanbul. 
 

Ziua 3. ISTANBUL -Palatul Dolmabahce -LACUL SAPANCA -SAFRANBOLU (cca. 415 km) 
Dupa micul dejun, utilizand transportul in comun, vizitam Palatul Dolmabahce, considerat “Versailles-ul Orientului”, simbolul maririi si 

decadentei Imperiului Otoman, ultima resedinta a sultanilor si a presedintelui Mustafa Kemal. Are 285 de camere, 44 de Sali, 68 de toalete si 

6 bai turcesti si prezinta un amestec intre stilurile baroc, rococo, neoclasic si ottoman modern. Pornim cu autocarul spre Lacul Sapanca, cu o 

suprafata de 42 kmp si spre renumita statiune montana Kartepe, situata la o cca. 100 km de Istanbul, la o altitudine de 1650 m, in golful 

Kocaeli. Dupa ce admiram privelistea oferita de lacul aflat la poalele muntilor, putem servi pranzul in satul traditional Masukiye. Continuam 

calatoria spre Safranbolu, oras-muzeu parcă incremenit in timp, cu un trecut otoman evocat de scriitori şi memorialişti. Cazare in Safranbolu. 
 

Ziua 4. SAFRANBOLU -AMASRA (cca. 185 km) 
Mic dejun. Admiram locuinţe tip conac, cu arhitectură tradiţională, străzi pavate cu piatră de râu, terase, cafenele şi restaurante de familie ce 

te îmbie să le savurezi bunătăţile, bazare tainice, cu uliţe şerpuitoare, în care magazine mici, dar cochete, atrag ochii călătorului, vânzători 

ambulanţi de îngheţată ce-şi laudă marfa-n gura mare şi pisici tolănite leneş la umbră. Incepând din 1994, orașul figurează pe lista Patrimoniului 

Mondial Cultural UNESCO. Aici, ni se vor dezvălui, pe rând, Casa Kaimakamului (guvernatorul oraşului), unde reconstituiri atente ne vor 

introduce în universul intim al unei familii otomane de vază, Cinci Han, un han tradiţional turcesc, clădire monumentală, cu ziduri puternice 

şi curte interioară, ridicată în secolul al XVII-lea, unde ne vor încânta aroma cafelei la nisip, magazine de suveniruri, de bijuterii, dar şi arme 

epocă expuse, Bazarul fierarilor de lângă Moscheea Izzet Paşa, spectaculoasele canioane Tokatlı și Düzce, săpate de râul ce traversează 

centrul istoric, Muzeul de Istorie, loc din care se vede o splendidă panoramă a oraşului, Turnul cu Ceas şi vechea închisoare a oraşului. 

Apoi, urmează Terasa de Cristal, îndrăzneţ acoperiş de sticlă peste marginea unui defileu sălbatic cu adâncimi ameţitoare, ce poate fi traversat 

cu tiroliana, Casa răsturnată şi impozantul Apeduct Incekaya, din epoca bizantină şi refăcut în perioada otomană. Dupa amiaza ne imbarcam 

in autocar si facem o excursie spre Amasra, la Marea Neagră, ale cărei ape, pe litoralul turcesc, sunt de culoarea turcoazului. Admiram 

stravechea cetate locuită încă, construita de bizantini, extinsa de genovezi in secolele XIV - XV, si care este amplasata pe o insulă legată de 

continent printr-un foarte frumos pod de piatră. Amasra, cunoscut anterior drept Amastris, a fost disputat de-a lungul timpului de greci, persani, 

romani, bizantini, genovezi și turci. Vizitam Monumentul Kuskayasi, construit de Gaius Julius Aquila, guvernator al Bitiniei și Pontului, în 

cinstea împăratului roman Tiberius Claudius Germanicus (41–54 d.Hr.), ce cuprinde o statuie a unei figuri umane si a unui vultur roman 

(ambele fără cap) și două inscripții, toate sculptate în munte. Spre seara, intoarcere la cazare la acelasi hotel din Safranbolu. 
 

Ziua 5. SAFRANBOLU -ISTANBUL (cca. 395 km) 
Mic dejun. Ne intoarcem la Istanbul si ne indreptam catre Turnul Sapphire, primul zgârie-nori ecologic al Turciei, cu 64 de etaje (din care 

10 sunt subterane) si cuprinde un centru comercial, gradini private și reședințede lux. Urcam pe platforma de observatie si admiram la 

picioarele noastre privelistea deosebita a metropolei. Aici intalnim un elicopter-simulator 3D, ce te poarta, virtual si contra cost, peste toate 

obiectivele turistice din Istanbul, ocazie de neratat. Savuram o cafea si ne indreptam catre hotel. Optional (35 € /pers.), seara turceasca, cu 

dansuri si cina traditionala. Cazare in Istanbul.  
 

Ziua 6.  ISTANBUL -EDIRNE -BUCURESTI (cca. 645 km) 
Azi parasim Istanbulul cu nostalgie, dar si cu inima plina de amintiri si experiente de neuitat. Dupa micul dejun, pornim spre Bucuresti, iar in 

drumul către țară oprim in Edirne, fosta capitală a Imperiului Otoman. Aici vizitam Moscheea Selimiye -cunoscută drept moscheea celor 999 

de ferestre datorită arhitecturii unice a cupolei, dar și a tunelelor subterane ce leagă moscheea de fosta Academie Militară, tunele ce acum 

adăpostesc bazarul cu numeroase magazine în care veți găsi produse tradiționale turcești, prilej și pentru achiziționarea ultimelor suveniruri. 

Seara sosire în București, în funcție de trafic si formalități vamale. 
 

2021 - DATE de PLECARE 
Reducere  

- 15 % 

Reducere  

- 10 % 

Reducere  

- 5 % 

Loc in 

Cam. DBL 

Suplim. 

SGL 

COPIL 

6 - 12 ani 

03.03, 14.04, 08.09, 20.10 183 € 194 € 205 € 215 € 59 € 199 € 



 

 

 

 

Hoteluri utilizate in 2020: ISTANBUL –H. MARMARAY 3* si SAFRANBOLU –H. SAFRAN CITY 3*. 
 

REDUCERE de pana la MAXIM 15% prin CUMULAREA urmatoarelor:   
1. FIRST MINUTE - 10% REDUCERE, valabil pana la 28.02.2021, cu achitarea unui avans de 10% la inscriere, diferenta 

pana la 30% cu pana la 28.02.2021 si rest de plata cu pana la 60 zile inainte de plecare.  

2. 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 a acesteia. 

3. REDUCERE DE GRUP: la 6 pers.= 3%, la 8 pers.= 4%, la 10 pers. platitoare, a 11-a GRATUIT 

4. 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; 

In situatia in care programul se poate organiza, respectand restrictiile determinate de pandemia Covid, in caz de 

retragere/renuntare, se aplica penalizari de 100% din valoarea avansului achitat conform pragurilor de mai sus.  

In situatia in care masurile luate de catre autoritati impun restrictii de calatorie care ingreuneaza sau fac imposibila 

executarea pachetului de servicii de calatorie, turistul va beneficia de un voucher – anexa la contractul de comercializare a 

pachetelor de servicii de calatorie, pentru intreaga suma achitata. Voucherul poate fi utilizat timp de 12 luni, 

integral/partial la efectuarea unei noi rezervari pentru un produs Hello Holidays. Turistul nu poate primi contravaloarea 

in bani a voucherului. 
 

OFERTA SAFE PRICE (TARIF STANDARD):    
Pentru achitarea unui avans de 30% din TARIFUL STANDARD la inscriere, diferenta de plata cu pana la 40 zile inainte 

de plecare. In situatia in care programul se poate organiza, respectand restrictiile determinate de pandemia Covid, in caz 

de retragere/renuntare, se aplica pragurile de penalizare conform contractului de comercializare a pachetelor de servicii 

turistice, respectiv:  

a) 25 Euro/persoana-taxa de serviciu, dupa primirea confirmarii serviciilor comandate (cu pana la 60 de zile inainte de 

plecare/intrare). 

b) 25% din contravaloarea pachetului de servicii turistice dupa primirea confirmarii serviciilor comandate (in intervalul 

59-30 de zile inainte de plecare/intrare). 

c) 50% din contravaloarea pachetului de servicii turistice pentru anulare in intervalul 29-16 zile inainte de plecare/intrare. 

d) 100% din contravaloarea pachetului de servicii turistice pentru anulare in intervalul 15-0 zile inainte de plecare/intrare. 

In situatia in care masurile luate de catre autoritati impun restrictii de calatorie care ingreuneaza sau fac imposibila 

executarea pachetului de servicii de calatorie, turistul va beneficia de un voucher – anexa la contractul de comercializare a 

pachetelor de servicii de calatorie, pentru intreaga suma achitata. Voucherul poate fi utilizat timp de 12 luni, 

integral/partial la efectuarea unei noi rezervari pentru un produs Hello Holidays. Turistul poate solicita restituirea 

contravalorii sumelor inscrise pe voucher doar cu achitarea unei taxe de serviciu in cuantum de 25 euro/persoana. Taxa de 

serviciu va fi retinuta din totalul sumei inscrise pe voucher si turistului i se va restitui diferenta. 
 

Turistii care solicita locuri pe primele 3 banchete din autocar, vor achita un supliment de 5% din pretul excursiei. 

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. Excursiile optionale se organizeaza pentru un numar minim de 25 de persoane.  
 

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

In cazul unui grup mai mic de 35 pers. (30-34 persoane) se va achita un supliment de 10 euro/persoana; 

In cazul unui grup mai mic de 30 pers. (25-30 persoane) se va achita un supliment de 20 euro/persoana; 

Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor din fiecare zi, cu respectarea vizitarii tuturor obiectivelor din program; 

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

TRANSFERURI CONTRA COST DIN TARA 
 

Orasul Locul de intalnire   Tarif /pers. 

  €/sens 

 Orasul Locul de intalnire   Tarif /pers. 

  €/sens 
PLOIESTI Petrom - Metro 8 € /sens  BUZAU Mc Donald’s Unirea 10 €/sens 

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

BRASOV   PETROM Calea Bucuresti 14 €/sens  GALATI Mc Donald’s 10 €/sens 

Constanta  Kaufland Bd.I.C.Bratianu 14 €/sens  FOCSANI Benzinaria LUKOIL Centru 12 €/sens 

CRAIOVA   Autogara Nord 14 €/sens     
 

PRETUL INCLUDE : NU SUNT INCLUSE IN PRET : 

- Transport cu autocar cu climatizare, clasificat pentru curse 

internationale, exceptand ziua 2. Maxim 2 bagaje fiecare persoana. 

- 5 cazari cu mic dejun in hotel 3*(standarde locale). 

- Ghid insotitor din partea agentiei pe traseu 

- Deplasare pietonala pentru vizite la: Istanbul, Safranbolu, Amasra 

si Edirne. 

- Transport cu autocar cu climatizare, clasificat pentru 

curse internationale, exceptand ziua 2. Maxim 2 

bagaje fiecare persoana. 

- 5 cazari cu mic dejun in hotel 3*(standarde locale). 

- Ghid insotitor din partea agentiei pe traseu 

- Deplasare pietonala pentru vizite la: Istanbul, 

Safranbolu, Amasra si Edirne. 



 

 

*Transferurile din tara se organizeaza (pentru minim 2 pers. care solicita transferul din fiecare oras) cu ajutorul firmelor ce efectueaza curse 

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

te informa privind situatia concreta din ziua plecarii (ora exacta a sosirii in orasul tau). Te rugam sa respecti 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 tata plecarii. Inscrierile cu mai putin de 15 zile inainte se vor face numai in functie de 

capacitatea mijloacelor de transport utilizate.  

- 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 - 12 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 de frontiera pot refuza intrarea pe teritoriul unei anumite tari a oricarei persoane care ridica orice fel de suspiciune. 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 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 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. 

- Pentru călătorie este necesar paşaportul valabil 6 luni de la data întoarcerii în ţară.    
 

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. 


