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Informatii precontractuale:  

De la 519 € 479 € 
(Reducere First Minute - in limita 
locurilor disponibile) 
 

8 zile  -  Avion  
 
 DATE DE PLECARE 2022: 

 18.06; 10.09 

 
 

P R E Ţ U L  I N C L U D E  
• Bilet de avion Bucuresti- Bodrum si 

retur;  

• Transfer aeroport – hotel - aeroport 

• transport cu autocar climatizat;  

• 7 nopti de cazare la hotel de  4* 

• 7 mic dejun; 

• 4 cine la hotelul din Bodrum; 

• 3 cine la hotelul din Marmaris; 

• ghid însoţitor din partea agenţiei pe 

traseu. 
 
 

S E R V I C I I  O P Ţ I O N A L E :  

• Anulare gratuita cu pana la 31 de zile 
inainte de plecare : 25 €/pers. (se 
poate achizitiona doar la momentul 
inscrierii iar costul acestui serviciu nu 
se rambruseaza in caz de anulare). 
Pentru copiii cu varsta de pana la  
11.99  ani, nu se incaseaza taxa de 
anulare gratuita. 

• 1. Bodrum şi insula Kos   45 € /pers. (nu 
sunt incluse taxele de port  15 € /pers. ) 

• 2. Croaziera insula Rodos 50 €/ pers.  
(nu sunt incluse taxele de port 15 € 
/pers. ) 

• 3. Excursie Delta Dalyan 45 €/ pers. 
(include pranzul şi croaziera pe canale) 

• 4. Seara turcească  – 35 euro/pers.  
•  NOU! 10 %  Discount  la achitarea din 

ţară a  excursiior opţionale 
 

Grup minim 35  de persoane 

Program 
 

 Ziua 1. București – Bodrum  
Prezentare în Aeroportul București Otopeni  pentru zbor spre Bodrum. După 

aterizare, îmbărcare în microbuzul de transfer  pentru deplasare la hotel. Cazare la hotel  

de 4*. Program liber la dispoziția turiștilor. Seara întâlnire cu grupul sosit cu autocarul 

din Romania.. 

 

 Ziua 2 .  Bodrum - plajă şi soare la Marea Egee 
Program liber pentru plajă şi soare în frumoasa staţiune de la malul Mării 

Mediterane. Cazare şi cină la hotel. 

 

 Ziua 3 .   Bodrum   şi  Insula Kos 

Program liber sau excursie opţională Bodrum şi Insula Kos. Pornim la drum spre 

Bodrum ca să explorăm vechiul oraș grecesc Halikarnas, azi o stațiune fermecătoare, 

îmbrăcând relieful înalt al țărmului Mării Egee cu casele sale albe în stil mediteranean și 

terasele mirosind a orhidee și petale de smochini. Atracția principală în Bodrum este 

impresionantul Castel Sf. Petru, ridicat de cavalerii cruciați din Rhodos. Astăzi acesta 

găzduiește Muzeul de Arheologie Marină în care poți urca la bordul unei galere antice 

grecești.  
Moment de răgaz (timp liber) : 

Locul ideal de a face poze cu panorama superbă a golfului se află chiar la înălțimea 

zidurilor de apărare ale cetății, păzite și azi de tunuri grele de fontă. 
  Mausoleul din Halikarnas, distrus de un cutremur devastator în 494, era 

considerat una din cele șapte minuni ale lumii antice. Monumentul ar fi avut înălțimea 

de 49 m, rivalizând timid cu piramidele. Ruinele templului mormânt al guvernatorului 

local Mausol este un obiectiv demn de bifat. 

Continuăm excursia noastră şi ne îndreptăm spre port de unde luam feribotul 

spre Insula Kos. După Rhodos, Kos este a doua insula ca mărime dintre Dodecaneze dat 

şi una dintre cele mai fertile din arhipelag, având livezi  roditoare, podgorii şi crânguri de 

măslini. Poposim in capitala insulei – oraşul Kos. Hippocrate, părintele medicine modern, 

s-a născut în Kos. În centrul oraşului, în Plateia Platanou, se află un platan despre care 

se spune că a fost plantat de câtre el şi la umbra căruia ar fi şi predate. De fapt, arborele 

este cu aproape 2.000 de ani prea tânăr pentru ca acest lucru să fie adevărat. În apropiere 

se află Castelul Cavalerilor, care datează din zilele Evului Mediu, în care cavalerii Ioaniţi 

conduceau insula. A fost construit de-a lungul a mai multe secole şi are în alcătuirea sa 

marmură luată din principalul sit arheologic al insulei, Asclepio. Pentru a descoperi mai 

îndeaproape oraşul vă recomandăm o plimbare cu trenuleţul turistic carre face turul 

complet al celor mai reprezentative obiective turistice al oraşului amintind aici : Muzeul 

Arheologic, splendidele ruine denumite Casa Romana, Agora romană, parte integrantă 

a sitului agorei antice ăn care se găsesc mai multe straturi de istorie, inclusiv Templul lui 

Herakles din secolul al III-lea Î.H.  Seara ne întoarcem înapoi în Turcia şi ne cazăm la 

acelaşi hotel din Bodrum. Cină. 

 

 Ziua 4 .  Bodrum- plajă şi soare la Marea Egee 
Program liber pentru plajă şi soare în frumoasa staţiune de la malul Mării Mediterane 

Egee. Cazare şi cină la hotel. 

 

 

 

Marmaris şi Dodecanezele 
În această călătorie avem ocazia să descoperim comorile Turciei: 

 Marmaris – Bodrum – Insula Kos – Insula Rhodo -  Delta Dalyan  
 

 

Program EXPLORATOR 
Descoperi în detaliu cultura locală 
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 Ziua 5 .  Bodrum- Marmaris 
După micul dejun ne îndreptăm spre Marmaris unde ne vom petrece următoarele trei 

nopţi. Program liber pentru plajă şi soare în frumoasa staţiune siutată într-un golf, în locul 

de întâlnire dintre marea Egee şi marea Mediterană.  

Experiență: ritm și gusturi tradiționale   

Dacă te întrebai cu ce ai mai putea umple timpul înainte de a te retrage la hotel, avem 

pentru tine un pont: cum sună pentru tine “Seară Tradițional Turcească“? Ai ocazia să 

descoperi folclorul autentic din diverse regiuni etnografice ale Turciei, dansurile și 

ritmurile și costumele specifice, cu obiceiurile de nuntă, dar și cu bucătăria specifică. Iar 

cireașa de pe tort… O superbă dansatoare orientală va capta toată atenția spectatorilor cu 

dansul ei exotic și senzual, cu unduiri, vibrații și rotiri, prin care reușește să ne transmită 

toată magia și exotismul oriental al Turciei. (Opțional) 

Cazare şi cină la hotel. 

 

 Ziua 6 . Insula Rodos   

Mic dejun. Timp liber in statiune. Optional croaziera in Insula Rodos -  Insula 

Soarelui. Capitala, denumită tot Rodos, este situată în nordul insulei și este compusă 

practic din trei orașe: modern, antic și medieval. Orașul modern are un caracter 

cosmopolit, cu majoritatea clădirilor ridicate în secolul al XX-lea. Orașul antic, fondat în 

anul 408 î.Chr. se mândrește cu ruinele templelor lui Zeus, Atena și Apollo, cu Stadionul, 

Gymnasiumul și Teatrul. Orașul medieval este înconjurat de zidurile ridicate de Cavalerii 

Ioaniti. Se recomanda folosirea trenuletului turistic. In Port se afla si Colosul din Rhodos,  

una dintre  cele şapte minuni ale lumii antice, statuia îl înfățișa pe zeul grec al Soarelui, 

Helios, și măsura între 32 și 36 de m. După unii, străjuia intrarea în portul din insulă. 

Conform cercetărilor mai noi, s-ar fi aflat aproximativ pe locul unde în prezent este 

intrarea în Castelul Cavelerilor de Rhodos.. 

Moment de răgaz (timp liber) : 

Sunteti in Grecia si nu puteti pleca fara sa degustati celebrul Gyros de pui , un preparat al 

bucătăriei elene săţios, uşor de gătit, cu un gust proaspăt. În greacă, cuvântul gyro 

înseamnă viraj sau revoluţie. Este exact ceea ce reprezintă acest fel de mâncare tip fast-

food,. care poate fi gătit cu carne de pui sau de porc, acompaniat de greek pita, o lipie 

rotundă, subţire şi pufoasă, încălzită pe grătar şi unsă din belşug cu ulei de măsline 

amestecat cu oregano şi puţin usturoi, si completat cu cartofi prajiti, felii mici de ceapa si 

sos de tzatziki. 

   Seara ne întoarcem înapoi în Turcia şi ne cazăm la acelaşi hotel din Marmaris. Cină. 
 

 Ziua 7 .  Delta Dalyan  
Azi nu trebuie să pierdeţi excursia pe râul şi în Delta Dalyan (program opţional). Nu 

uitaţi aparatul foto, costumul de baie şi pălăria de soare! Pornim la drum cu autocarul 

spre orăşelul Dalyan, de unde ne vom îmbarca la bordul unei ambarcaţiuni de agrement şi 

continuăm adevărata noastră aventură pe braţele întortocheate ale râului ce îşi croieşte 

aici un tărâm deosebit, delta Dalyan. Peisajul ni se dezvăluie în toată splendoarea lui : 

unele canale inguste, altele mai largi si primitoare, cu stufaris, totul sub atenta şi 

neobişnuita supraveghere a muntilor destul de înalţi din stânca, pătaţi cu tufe, pini sau 

arbuşti pitici. În plimbarea noastră spre deltă zărim pe partea dreaptă a cursului râului, 

pe munte, săpate în stâncă, mormintele lyciene de la Kaunos. Aceasta a fost o cetate 

kariană, situată la graniţa dintre Karya şi Lycia, înfiinţată prin anii 900 Î.Hr. Punctul 

terminus este plaja Iztusu, “Turtle Beach” şi locul unde cele două mări, Egee şi 

Mediterană se unesc. În acest loc, apele dulci ale râului Dalyan se unesc cu valurile 

învolburate şi sărate ale celor două mări, dând naştere unui peisaj extraordinar. Timp 

liber pentru plajă şi relaxare. După amiază trebuie să ne retragem cu părere de rău, dar 

zona se închide întrucât vin adevăraţii “proprietari” ai plajei … broaştele ţestoase, care ies 

din mare să îşi depună ouălele. Seara ne întoarcem în Marmaris pentru cazare şi cină la 

acelaşi hotel. 

 

 Ziua 8 .  Marmaris – Bodrum  si zbor spre tara 

După micul dejun ne îmbarcam in microbuzul de transfer catre aeroportul din Bodrum 

pentru zborul spre tara. Hoşçakal, görüşürüz...! (La revedere, pe curând...!)   
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 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.christiantour.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 si 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  

• Intrările la obiectivele turistice 

(inclusiv în excursiile opţionale), 

serviciile de ghizi locali, taxe de 

oraș* plătibile la hotel, alte taxe şi 

cheltuieli personale. 

• Excursiile opționale pentru minim 

30 de persoane; 

• Transportul în Istanbul și la 

obiectivele turistice. 

• Asigurare Covid (storno + 

medicala). Detalii suplimentare 

gasiti aici : 

https://christiantour.ro/asigurare-covid-19 

 

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

• Supliment de single 125 € 

• Reducere a 3-a persoană în 

cameră 30 €.  
•   Reducere copil  6-12 ani  -  45 €,  

pentru cazare în cameră dubla cu 
2 adulți 

http://www.christiantour.ro/
https://christiantour.ro/asigurare-covid-19
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C L U B  C A R D  P E L L E R I N  

Știi că te numești Pellerin atunci când toate semnele sunt de partea ta: iți place să călătorești în jurul lumii, să aduni amintiri de neuitat, 
astepți cu nerăbdare să vizitezi locuri inedite și te hrănești cu aventura specifică fiecărui loc nou pe care îl descoperi. Iar dacă am aflat ca ești 
un călător veritabil, atunci înseamnă că meriți cu desăvârșire să faci parte din clubul Pellerin, concept creat special pentru tine.  
Întotdeauna Pellerin-ul se va întoarce din călătoriile sale mai bogat. 
Cum poți deveni membru? Regulamentul și toate detaliile de care ai nevoie sunt disponibile la adresa www.christiantour.ro.  
Pellerin Club Card este un card nominal care se achiziționează contra cost (25 euro) și vine în întâmpinarea ta cu o multitudine de avantaje, 
încă de la început: facilitati acordate pentru circuitele cumparate, dar și beneficii oferite de partenerii noștri, în țară. 

I N F O R M A Ţ I I  P A R T E  D I N  C O N T R A C T :  
Derulare program: 

• Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru ţările tranzitate. 
• Hotelurile folosite in programele de circuite culturale Christian Tour sunt hoteluri standard. In fiecare program sunt nominalizate 

unitatile de cazare utilizate in sezonul precedent. Lista cu hotelurile confirmate pentru o anumita data de plecare din sezonul curent, va fi 
nominalizata cu 14 zile inainte de plecare. Orice modificare aparuta ulterior va fi notificata in timp util.  

Hotel utilizat  ȋn sezonul 2021:  

✓Bodrum   - Hotel Historical Museum Resort 4* 

✓Marmaris – Hotel Comet Deluxe 4* 

*Ȋn sezonul actual, se va opta pentru aceleaşi hoteluri sau unele similare. 

• Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolvă 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 
• Autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de către turişti la recepţia hotelurilor. Preturile afisate in 
program sunt informative. 
Modificari şi anulări: 

• Preţul este calculat pentru un grup minim de 35 de persoane. 

• Pentru grupuri de peste 35 de persoane se vor folosi autocare clasificate. 

• Pentru grupuri mai mici de 35 de persoane se pot folosi si minibusuri adapatate ȋn funcţie de numărul final de participanţi. 

• Pentru neȋntrunirea numărului minim de participanţi, agenţia oferă celor ȋnscrişi, ȋn caz de anulare, variante pentru mutarea pe o altă 

dată de plecare a aceluiaşi program sau pe un alt program disponibil ȋn portofoliul său, cu o dată de plecare apropiată. Această informare 

referitoare la ȋntrunirea / neȋntrunirea grupului, va fi comunică cu cel putin 21 de zile inainte de data călătoriei efective. 

• Ȋn cazul reprogramării pe un alt program sau altă dată de plecare, agenţia garantează rezervările pe noua variantă pentru un interval de 

72 de ore. După acest termen, locurile vor fi eliberate automat de către sistem. Recomandăm confirmarea ȋn scris pentru această 

modificare, ȋn termenul menţionat. 

• Ȋn caz de reprogramare, alocarea numerelor de ordine ȋn autovehicul se va face ȋn funcţie de disponibilitatea pe noul program / data de 

plecare. 

 G H I Z I  Ş I  P R O G R A M E  O P T I O N A L E :  
• 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. 

• Obiectivele din tururile panoramice cu autocarul se vizitează doar pe exterior.  

• Agenţia recomandă achitarea excursiilor opţionale din ţară pentru a beneficia de Discount. Ȋn cazul disponibilităţii, unele excursii 

opţionale se pot achita şi ȋn timpul derulării programului, ghidul fiind obligat să elibereze chitanţa.  

• Pentru sumele colectate de catre ghid, in numele turistului, pentru achitarea diferitelor  biletele de intrare la obiective / bilete de vaporas 

/ feribot, clientul  va primi tichetele locale. 

D O C U M E N T E  D E  C A L A T O R I E :  

• 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). 

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

Sperăm că aţi petrecut  o vacanță frumoasă alături de Christian Tour şi vă mulţumim pentru orice impresii şi recomandări comunicate pe următoarele 

adrese  de corespondenţă:  

E-mail:  relatii.clienti@christiantour.ro  

E-mail:  manager.programeculturale@christiantour.ro   

sau pe formularul de feedback disponibil aici: 

Site: https://christiantour.ro/formular_evaluare_circuit  

 

 

* Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

http://www.christiantour.ro/
mailto:relatii.clienti@christiantour.ro
mailto:manager.programeculturale@christiantour.ro
https://christiantour.ro/formular_evaluare_circuit

