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Informatii precontractuale:  

De la 700 € 560 € 
(Reducere 20% Early Booking – 
valabil pana pe data de 
31.01.2023) 
 

10 zile  
Autocar + avion 
 
 DATE DE PLECARE 2023 :  

24.05; 29.09 

 

 

P R E Ţ U L  I N C L U D E  
 transport cu autocar/minibus  clasificat;  

 4 nopîi de cazare la hotel de 3* 

 5 nopţi de cazare la hotel de  4* 

 9 mic dejun; 

 5 cine la hotelurile din Nevsehir, Konya 

şi Antalya ; 

 Ghizi  locali  în Istanbul, Goreme, Konya; 

 bilet de avion Antalya – Bucureşti; 

 transfer hotel – aeroport. 

 Însoţitor din partea agenţiei pe traseu. 
 
 
 

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

 Locuri preferentiale in autocar 
25€/pers. (se rezerva cronologic, 
primele locuri in autocar incepand cu 
bancheta a doua); Atentie! Locuri 
limitate. 

 1. Bosfor by night – 55 € /pers  
 2. Ceremonie Sema cu dansul 

Dervișilor Rotitori  – 25 € /pers. 

 3.  Seara turcească  – 40 euro/pers.  

  NOU! 10 %  Discount  la achitarea 

din ţară a  excursiior opţionale. 
 

 

Grup minim 35  de persoane 

Program 
 

 Ziua 1. București – Istanbul  
Călătoria noastră începe din cea mai modernă autogară din România - Autogara 

Centrală - București, la ora 6.30 dimineața. Tranzitam Bulgaria. Istanbul ne întampină seara 

ca un joc de lumini și umbre, lăsându-ți imaginația să anticipeze încă de acum comorile de 

vizitat a doua zi. Ne retragem la hotel. (Cazare în Istanbul). 
 

 Ziua 2. Istanbul – Palatul Topkapi, Sf. Sofia, Moscheea Albastră, 
Günaydın! (Bună dimineața!) După micul dejun, mergem la pas spre Sultanahmet, 

vechiul oraș Constantinopole. Priveliștea te fură oriunde te-ai întoarce, palate 

monumentale, minarete silfide ce brăzdează norii incită privirea.  

Apoi, pașii ne îndrumă spre Moscheea Albastră, cel mai fotogenic edificiu al Turciei. 

Monument și loc de rugăciune deopotrivă, moscheea și-a câștigat renumele după ceramica 

superbă, predominant albastră, fiind considerată un simbol al Turciei. Domurile sale în 

cascadă și cele 6 minarete zvelte o fac unică întrucât a fost cea de a doua moschee 

construită în acest stil, prima fiind cea de la Mecca . La câteva minute de mers descoperim 

Hipodromul, construit de împărații bizantini, astăzi parc, unde admirăm Obeliscul 

Egiptean, Fântâna lui Wilhelm II, Coloana Șerpuită și Coloana lui Constantin 

Porfirogenetul. 

La doar câteva minute de mers, ajungem la Catedrala Sf. Sofia (Aya Sofya) reper 

istoric, religios și cultural, capodoperă arhitecturală ce atrage milioane de vizitatori în 

fiecare an.  Vechea reședință a sultanilor otomani, Palatul Topkapî, (astăzi muzeu) 

cuprinde mai multe clădiri care aveau fiecare un rol bine definit în viața opulentă la curtea 

sultanului și grădini luxuriante prin care odinioară se plimbau concubinele regale însoțite 

de eunuci. În muzeu, într-o companie selectă, se află expuse :  sabia lui Ștefan Cel Mare, 

Toiagul lui Moise, turbanul lui Avraam (Abraham) și cel al lui Iosif (Jusuf). 

Moment de răgaz (timp liber): 

Istanbul și-a câștigat renumele de capitală a savorilor orientale, a gusturilor si 

deliciilor ce-ți lasă gura apă. Așa că, va recomandam sa pasiti pragul unui restaurant 

local cu meniu tradițional turcesc din care nu vor lipsi kebabul, ayran-ul și baclavalele. 

Seara ne prinde pe mare, în Strâmtoarea Bosfor, fiind pasageri pe un vas de croazieră ( 

program optional). Ai ocazia să admiri impunătoarele palate și moschei din Sultanahmet, 

frumoasele clădiri de pe cele două maluri și raidul de bărci de pescari care ies în larg spre 

Marea Marmara pentru alte capturi îmbelșugate.  Ne întoarcem la hotel. (Cazare în 

Istanbul).  

 

 Ziua 3. Istanbul  - Lacul Abant –  Safranbolu   
Dimineața suntem întâmpinați cu un delicios mic dejun, apoi plecăm spre regiunea 

nord-estică a Turciei, neexplorată suficient și care are un farmec rural ce merită descoperit.  

Drumul nostru urmează relieful capricios al nordului Turciei și se îndreaptă spre Lacul 

Abant. Oprim la malul întinderii de apă și poposim la un restaurant ca să ne reîncărcăm 

bateriile. Apoi, de acolo,  ne așternem la drum spre pitorescul oraș Safranbolu, al cărui 

centru istoric a fost înregistrat în patrimoniul UNESCO. Orașul a înflorit începând din 

secolul XVII, în perioada otomană devenind un important centru pentru negoț. Străduțele 

pavate șerpuiesc printre superbele case și conace care mai păstrează patina timpurilor 

îmbelșugate de odinioară. În prezent multe dintre ele au fost transformate în cafenele, 

restaurante și hoteluri cochete. Este o încântare plimbarea până la bazarul din 

Safranbolu, ticsit de tarabe ale artizanilor locali, ateliere tradiționale de marochinărie și 

pâslă, tarabe cu țesături și dantele tradiționale. Nu lipsesc nici bine-cunoscutele delicii 

dulci. Merită câte o oprire și la vechiul han, Cinci Hodja Caravanserai, la baia comună 

Cinci Hodj și Casa Kaymakamlar. Fermecați de geometria și culoarea  arhitecturii 

Turcia - confruntarea civilizaţiilor, peisaje selenare şi 

orient cu gust mediterean   
În această călătorie avem ocazia să descoperim comorile Turciei : 

 Istanbul – Safranbolu – Ankara – Göreme - Konya – Antalya 
 

 

Program EXPLORATOR 
Descoperi în detaliu cultura locală 
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tradiționale, rătăcim în continuare pe străzile pietruite până zărim minaretul Moscheii 

Köprülü Mehmet Paşa. (Cazare in Safranbolu) 

Moment de răgaz (timp liber): 

Dezvăluim un mic secret pentru pasionații de shopping: pe aleile din jurul moscheii 

se înșiră boutiquri ticsite de genți și încălțăminte din piele, eșarfe, baticuri cu 

imprimeuri superbe, suveniruri și alte obiecte artizanale lucrate cu mare atenție de 

meșterii locali.  

 Poate ar fi momentul să facem un mic popas și la Caravanserai-ul Cinci Hani (vechiul 

han, astazi hotel, era locul de oprire a caravanelor comerciale care porneau de la malul Mării 

Negre spre Orientul Mijlociu). În cafeneaua de la parterul hotelului savurăm o ceașcă de ceai 

sau cafea, după bunul plac, apoi ne tragem sufletul. Înainte de cină respirăm aerul curat și 

facem planuri pentru următoarea zi. 

 

 Ziua 4. Safranbolu  – Ankara 
Mic dejun. Pornim motoarele, dimineața devreme, după micul dejun. Traversăm peisajul  

auster al podisului anatolian urmărind formațiunile stîncoase sterpe din depărtare. Ajungem 

în Ankara. Capitala Turciei de astăzi contrastează puternic cu grandoarea și opulența 

Istanbulului, unde au lăsat urme ostentative două dintre cele mai mari imperii ale istoriei. 

Ankara, vechiul Ancyra, ne încântă cu monumente din epoca romană precum Coloana lui 

Iulian, ruinele Termelor Romane și Templul lui Augustus. Apoi vizităm Moscheea Haci 

Bayram și spectaculoasele ziduri ale Cetății Kale din perioada otomană.  La începutul 

secolului XX, părintele fondator al Turciei moderne, Mustafa Kemal Ataturk (1881-1938), a 

dispus mutarea centrului guvernamental și administrativ al țării în Ankara. Atracția 

principală din Ankara este o reprezentare fidelă a caracterului lui Ataturk, Complexul 

muzeal și Mausoleul Mustafa Kemal Ataturk. Pe lângă mausoleu, complexul mai cuprinde 

un muzeu dedicat vieții lui Ataturk, Calea Onoarei flancată de leii hitiți, și un platou imens 

întitulat Curtea Onoarei. (Cazare in Ankara).  
 

 Ziua 5. Ankara- Göreme - Nevsehir  
Mic dejun. Atracția principală din Ankara este o reprezentare fidelă a caracterului lui 

Ataturk, Complexul muzeal și Mausoleul Mustafa Kemal Ataturk. Pe lângă mausoleu, 

complexul mai cuprinde un muzeu dedicat vieții lui Ataturk, Calea Onoarei flancată de leii 

hitiți, și un platou imens întitulat Curtea Onoarei.  

Suntem nerbadatori sa pornim la drum si ajungem in  Satul Göreme care a fost votat 

drept unul dintre cele mai frumoase așezări rurale din lume de către câteva reviste de 

călătorie. Chiar la marginea satului se află un sit din patrimoniul UNESCO, Muzeul în aer 

liber din Göreme. Aici se ascunde în roca vulcanică un întreg complex monahal cu biserici 

rupestre și chilii ale călugărilor proto-creștini. Pereții așezămintelor adăpostesc fresce 

fabuloase în stil bizantin. Complexul datează din secolele X-XII, când Cappadocia era un 

important centru religios bizantin. Aici vom admira pe rând: Capela Mărului cu fresca 

Înălțării Domnului deasupra intrării; Capela Sf. Barbara cu pereții interiori de un roșu-ocru, 

Biserica Șarpelui cu frescele reprezentându-i pe Sf. Gheorghe și Sf.Onufrei, uimitoarele și 

superb restauratele fresce ale Bisericii Întunecate și întortocheata Biserică Tokali, cu a sa 

boltă acoperită complet de scene biblice.  
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) 

Seara cazare la hotel în zona Nevsehir. 
 

 

 Ziua 6. Orasele subterane 

Ziua precedentă a fost un fel de aperitiv pentru a explora orașele subterane din 

regiune. Primii oameni care au început să sape adăposturile subterane din regiune au fost 

hitiții, în epoca bronzului. Orașele subterane din Cappadocia și-au atins apogeul în epoca 

bizantină, secolele VI - VII, când creștinii din regiune au fost nevoiți să se ascundă în 

subteran perioade lungi de timp pentru a scăpa de arabi și invadatorii persani. Orașul 

subteran Kaymakli este cel mai mare exemplu de acest fel din Cappadocia, cu un labirint de 

camere conectate prin tuneluri, care se întind pe opt niveluri.  E timpul să ne reîncărcam 

bateriile, luăm masa la un restaurant local și ne răcorim cu ceai aromat de fructe. 

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 platitori; 

 Transportul în Istanbul și la 

obiectivele turistice. 

 

S U P L I M E N T E  & R E D U C E R I  
 Supliment de single 175 € 

 Reducere a 3-a persoană în 

cameră  35 €.  

 Reducere copil  6-12 ani  - 40 €,  

pentru cazare în cameră dublă cu 

2 adulţi 

 

N O T A  :   
 Pentru data de plecare  29.09* 
programul se va desfasura in sens 
invers, avand inclus biletul de avion 
Bucuresti – Antalya si retur cu 
autocarul. 

 

 

T R E B U I E  S A  V E Z I  

 
 Catedrala Sf Sofia (cu ghid local) 

Cel mai cunoscut monument din 

Istanbul este muzeul Sfânta Sofia. Pe 

rând biserică, moschee si din  1935 

muzeu, Hagia Sofia  („ Sfânta 

Ȋnţelepciune”, „Ȋnţelepciunea Divină”) 

este cladirea ce simbolizeaza : trecerea 

de la cultura europeana la cea orientala, 

gloria Imperiului Bizantin si apogeul 

celei mai fertile perioade din istoria 

romanităţii orientale – domnia lui 

Iustinian. 

 

 Muzeul în aer liber din Göreme 

(cu ghid local).  

Muzeul este unul dintre cele mai 

importante atracții din Turcia și este 

cea mai faimoasă din Cappadocia Aici 

se ascunde în roca vulcanică un întreg 

complex monahal cu biserici rupestre 

și chilii ale călugărilor proto-creștini. 

Complexul datează din secolele X-XII, 

când Cappadocia era un important 

centru religios bizantin.  
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Moment de răgaz (timp liber):  

Regiunea este faimoasă pentru artizanii locali, țesători, meșteri ceramiști, bijutieri. Ne 

oprim la un magazin de covoare de unde poți cumpăra un covor autentic anatolian 

lucrat manual, apoi vizităm o fabricuță de onyx, locul ideal pentru achiziția de 

suveniruri. Cu siguranță, piesele autentice își vor găsi un loc special în casa ta ca obiect 

de decor. 

Ultima ultima redută pentru această zi este Uçhisar, cu fortăreața sa dăltuită în stânca masivă 

ce domină dealurile dimprejur și Valea Porumbeilor. Fortăreața era folosită drept refugiu de 

către protocreștini în perioada romană și bizantină. 

Plecăm apoi spre Avanos, o mică localitate, faimoasă datorită meșterilor olari, unde vizităm un 

atelier de ceramică pentru a vedea la lucru unul dintre artizanii locului. Meșterul ne dă ocazia 

să ne murdărim pe mâini, modelând lutul după pofta inimii. După această experiență telurică, 

pornim din nou, drumul spre hotel trecând pe lângă rîul Kizilirmak. Oprim scurt pentru a 

surprinde cadre perfecte cu „Râul Roșu”. Ne întoarcem la hotel. După cină, ne binedispunem și 

asistăm la o Ceremonie Sema cu dansul Dervișilor Rotitori. (Opțional) 

 

 Ziua 7.  Nesvsehir  -  Konya  

După micul dejun plecam spre Konya. În drumul nostru poposim la un vechi Kervansaray 

(caravanserai ) în orașul Sultanhani, cel mai bine conservat din Asia Mică și așezat pe Drumul 

Mătăsii. Ajungem în Konya, important centru de pelerinaj religios pentru musulmani, cunoscut 

în special datorită poetului și filozofului Mevlana Celaleddin Rumi care a fondat aici secta Sufi a 

Dervisilor Rotitori  în secolul  al XIII-lea. Vizităm muzeul care îi este dedicat, trecând superba 

Poartă  a Dervisilor (Dervisan Kapsi), intrăm în grădina de trandafiri și găsim la capătul aleii 

mausoleul poetului. 

Aflăm de la ghidul nostru detalli din viața de zi cu zi a dervișilor sufi. În Konya sunt o 

sumedenie de medrese, scoli teologice ale căror superbe clădiri merită atenția noastră. 

Muzeul Faianței (Karatay Medresisi), odinioară colegiu teologic, este astăzi una dintre 

principalele atracții turistice din Konya. Peretii sunt placati cu frumoasa ceramica în stil Suljuk. 

Mai desoperim parcul Alaeddin Tepe amenajat pe situl vechii citadele, apoi ruinele Palatului 

Alaeddin Keykubad și impunătoarea moschee Alaedin, una dintre cele mai vechi din lume, 

ridicată în secolul XIII după tradiția arabă cu o bolta de lemn sustinută de 42 de coloane antice. 

Moscheea Aziziye, cu ornamentele sale în stil Baroc și două minarete în stil Rococo, face notă 

discordantă în lumea musulmană, fiind o atracție de neratat pentru pasionații de rarități și 

ciudățenii.  (Cazare in Konya). 

Moment de răgaz (timp liber): 

Artera principală din orașul vechi e ticsit de restaurante și cafenele care abia așteaptă 

ca oaspeții însetați să le calce pragul. Savurează-ți ceaiul sau cafeaua la o terasă și 

admiră în tihnă peisajul citadin ce amintește de viața provincială din vechiul imperiu 

otoman.  

Ne retragem la hotel in Konya și seara se încheie cu cina și socializare.   

 

 Ziua 8 . Konya  - Side  -  Antalya  

După micul dejun ne pregătim de următoarea aventură, de data asta ne îndreptăm spre Coasta 

Mediteranei... dar mai întâi traversăm Munții Taurus  și admirăm peisajele superbe de la o 

altititudine de peste 1800 m. Ajungem în Side, unde se află ruinele unor monumente antice de 

o frumusețe atemporală: grandiosul Teatru Roman, o mărturie remarcabilă a arhitecturii 

romane, dar și a faptului că în timpul imperiului se organizau spectacole colosale la care 

asistau peste 20.000 de spectatori frenetici, Templele lui Apollo și a Atenei  ale căror coloane 

lasă loc imaginației în a le restaura mental în toată splendoarea lor de odinioară. 

Apoi, la câțiva km depărtare, în drumul nostru spre Aspendos, oprim să ne răcorim lângă 

cascada Manavgat, o altă ocazie excelentă de a scoate aparatele foto și de a captura imagini cu 

peisaje de vis. 

Dacă amfiteatrul din Side impresiona prin masivitate, Teatrul Antic din Aspendos culege 

laurii celei mai bine conservate edificii de acest gen din lume. Înconjurat de livezi și ferme, 

clădirea amfiteatrului pare încremenit în timp. Noi însă, ne urnim din loc și ne retragem spre 

hotelul nostru din zona  Antalya.  Cazare și  cină. 
 

 Ziua 9 . Antalya  

După micul dejun, ai toată ziua la dispoziția ta.  Profită de plajele superbe ale stațiunii, de soare 

și de valurile azurii ale mării, te poți odihni sau să bați la pas străzile pitorescului cartier 

Kaleici. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 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. 
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NOU!!! Transferuri către Autogara 

Centrală Bucuresti din : 

 

Oras Tarif/sens/pers. 

Ploiesti  13 € 

Brasov 24 € 

Constanta 31 € 

Galati 22 € 

Braila 22 € 

Focsani 20 € 

Buzau 17 € 

Pitesti 20 € 

Slatina 26 € 

Craiova 29 € 

Iasi 31 € 

Piatra Neamt 29 € 

Bacau 24 € 

 

-Pentru transferurile din tara turiştii sunt 

rugaţi să se prezinte la locul de intilnire cu 

cca 15- 30 min. înainte de ora comunicată. 

-Dacă turiştii se îmbarcă dintr-o altă 

localitate decât Bucureşti, aceştia 

trebuie să informeze cu minim 15 zile 

înainte de data plecării agenţia la care s-

au înscris. Inscrierile cu mai puţin de 15 

zile înainte se vor face numai în funcţie 

de capacitatea mijlocului de transport 

utilizat. Transferurile se reconfirma cu 

2- 3 zile înainte de plecare. 

-Numerele de telefon ale ghizilor sau 

şoferilor se vor comunica cu 2- 3 zile 

înaintea plecării, urmând a a ţine 

legătura cu aceştia pentru a vă informa 

privind situaţia concretă din ziua plecării 

(ora exactă a sosirii în oraşul 

dumneavoastră). 

- Pentru transferurile din tara turistii sunt 

rugate sa se prezinte la locul de intalnire 

cu cca 15-30 minute inainete de ora 

comunicata. 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. 

 

 

 
Merită să ajungi până la cel mai notabil vestigiu roman din oraș - Poarta lui Hadrian. Și, 

neapărat, explorează Portul Vechi, cu magazine atractive, aromă de cafea și condimente 

plutind în aer, cu terase și cafenele cochete, cu o atmosfera vibrantă. Ai putea vizita galeriile 

de artă sau dacă te fascinează ambarcațiunile, poți admira zeci de veliere și yachturi 

moderne. (Cazare in Antalya). 

 

 Ziua 10 .   Antalya  -  Bucuresti  

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

locuri pe care le-am vizitat si ne îndreptăm spre aeroportul din Antalya pentru zborul spre 

casa.  
 

 

 


