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Informatii precontractuale : 

De la 790 € 632 € 
(Reducere 20% Early Booking – valabil 
pana pe data de 31.01.2023) 

 
 

8 zile  Avion 
 
  

DATA DE PLECARE 2023 :  

09.06; 16.06; 15.09; 22.09 

 
 

P R E Ţ U L  I N C L U D E  
 Bilet de avion Bucureşti -Bodrum şi 

retur; 
 Transfer hotel – aeroport. 
 Transport cu autocar/minibus 

clasificat;  
 7 nopţi de cazare la hotel de  4* 
 7 mic dejun; 
 7 cine la hotel ; 
 Ghizi  locali  în Goreme, Konya; 
 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. Ceremonie Sema cu dansul 
Dervișilor Rotitori  – 25 € /pers. 

 2. Seara turcească  – 40 euro/pers. 
 NOU! 10 %  Discount  la achitarea din 

ţară a  excursiior opţionale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grup minim 35 persoane 

Program 
 

 Ziua 1. București – Bodrum 
Intalnire in aeroportul Otopeni pentru zborul spre Bodrum. Urmează formalitățile 

vamale, îmbarcarea, apoi zburăm spre Bodrum. În aproximativ 2 ore aterizăm pe 

aeroportul din Bodrum unde ne vom avea transfer spre hotel.  Cazare si cina la hotel in 

Bodrum. 

 

 Ziua 2.   Bodrum – Pamukkale – Konya 

După micul dejun ne îndreptăm spre Pamukkale, un loc desprins parcă dintr-o 

capodoperă pictată de un artist, care ne întâmpină cu ale sale terase de travertin albe, 

semicirculare. Inspirați de muntele de un alb sclipitor, cu formațiunile sale calcaroase, 

semicirculare, turcii au dat locului numele Pamukkale care înseamnă “Castelul de 

bumbac”. Odată ajunși la poalele muntelui, urcăm la pas, desculți, bucurându-ne de 

priveliștea uimitoare și de blândețea netedă a teraselor de travertin.  
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, ne vom continua drumul nostru spre un 

alta zona frumoasa a Turciei , Cappadocia. Seara sosire in Konya. Cina si cazare la hotel in 

Konya.  

 

 Ziua 3.  Konya – Göreme – Nevsehir   

Dupa micul dejun incepe vizita noastra in 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 Alaeddin, 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.   

Moment de răgaz: 

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

Turkish Puzzle 
În această călătorie avem ocazia să descoperim comorile Turciei : 

 Pamukkale – Konya – Göreme– Perga – Antalya – Demre – Insula Kekova –  Patara 
 

 

Program EXPLORATOR 
Descoperi în detaliu cultura locală 
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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 grup 

minim de  30 de persoane; 

 Transportul în Turcia și la obiectivele 

turistice. 

 Asigurare Covid (storno + medicala).  

 

 

S U P L I M E N T E  &  R E D U C E R I  
 Supliment de single 185 € 

 Reducere a 3-a persoană în cameră  

35 €.  

 Reducere copil  6-12 ani  - 45 €,  
pentru cazare în cameră dublă cu 2 
adulţi 

 
 

T R E B U I E  S Ă  V E Z I :  

 

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. 
 

Kekova-oraşul scufundat 
Insula mediteraneeană are o suprafaţă 

de numai 4,5 km2, este nelocuită, dar e 

situată într-un golf foarte aproape de 

continent. Pe ţărmul nordic sunt ruinele 

străvechii Apollonia, din secolul V î.e.n.. 

Motivul pentru care aceste ruine 

modeste atrag atâţia vizitatori este că 

sunt parţial ascunse sub apă, un uimitor 

oraş scufundat în apele limpezi ale 

golfului. Oraşul s-a scufundat din cauza 

mai multor cutremure ce au avut loc de-

a lungul secolelor. Azi, coloane şi arcade 

de piatră se ridică din apă, iar trepte de 

piatră coboară spre fundul mării.   

 

Suntem nerbădători să pornim la drum şi ajungem în  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.  

Moment de răgaz: 

Ia-ți camera foto (și inima în dinți) și urcă într-un balon cu aer cald. Este realemente 

o experiență pe care n-o vei uita o viață. De la înălțime poți cuprinde văile colorate în 

nuanțe de roz și galben ale dealurilor unduitoare, satele dăltuite în munte, Valea Dragostei 

cu ale sale formațiuni în formă de ciuperci uriașe, văile Devrent Pasabag și Goreme. 

Merită toți banii, parole!  

 
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 si cina la hotel în zona Nevsehir. 

 

 Ziua 4. 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 reîncărcîm 

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

Moment de răgaz:  

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

domină dealurile dinprejur și Valea Porumbeilor. Fortăreața era folosită drept refugiu 

de către protocreștini în perioada romană și bizantină. Ne întoarcem la hotelul nostru din 

zona Nevsehir. După cină, ne binedispunem asistând la o Ceremonie Sema cu dansul 

Dervișilor Rotitori. (Opțional) 

 

 Ziua 5.  Nesvsehir – Peștera Tinaztepe – Perga – 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.  În drumul nostru poposim la un vechi Kervansaray 

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

Drumul Mătăsii.  Ne vom opri și la Peștera Tinaztepe – supranumită „minunea subterană”. 

Apoi vom merge la Perga, unde vom vizita cel mai important oraș al Pamphiliei antice, 

locul de naștere al celebrului matematician și astronom - Apollonius. În secolele I și II, 

Perga a fost unul dintre cele mai frumoase orașe din Asia Mică  faimos pentru Templul lui 

Artemis, în timp ce în secolul al V-lea era deja sediul unui episcop (creștinismul în Perga a 

fost răspândit datorită vizitei Sfântului Paul). Sfârșitul acestui important centru urban 

antic a venit destul de brusc odată cu invaziile arabe din secolul al VIII-lea.  Spre seara 

ajungem in Antalya. Cina si cazare la hotel in zona Antalya.  
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 Ziua 6.  Antalya – Cascada Karpuzkaldiran şi shopping de voie 

După micul dejun, timp liber. Urmeaza  o zi fabuloasă. Plecăm în excusie 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 revenim 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. Dar nu inainte 

de a servi un pranz cu preparate locale savuroase. 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. 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. 

Seara cina si cazare la acealasi hotel din zona Antalya. 

 

 Ziua 7.  Coasta Liciei : Demre şi  Insula Kekova – Patara – Bodrum 

Mic dejun.  Pornim la drum  de-a lungul spectaculoasei regiuni de coastă care ne dă ocazia 

să ne delectăm cu peisajele asupra mării, a Munților Taurus și a pădurilor de pin. Ajungem 

în Demre unde vom admira amfiteatrul greco-roman şi mormintele licyenilor, săpate în 

stâncă, ce au rezistat mii de ani la tot feluri de atacuri. Amfiteatrul este destul de bine 

consevat iar dacă închizi ochii îţi poţi inchipui luptele gladiatorilor, dar şi comediile pe 

care le-a găzduit. 

Apoi ajungem la Biserica Sf. Nicolae, cel care a fost ocrotitorul marinarilor şi al copiilor. 

Sfântul Nicolae a fost episcopul Myrei, un om foarte bun, care ajuta îndeosebi familiile 

sarace cu mulţi copii. A facut şi închisoare în vremea represiunii asupra creştinilor, dar 

aceasta nu l-a împiedicat să-şi ducă crezul mai departe, şi să devinaă ocrotitorul Myrei.  

Ne continuăm drumul spre un port mic de unde ne îmbarcăm într-un vaporaş cu fund de 

sticlă, cu destinaţia Kekova-oraşul scufundat. Insula mediteraneeană are o suprafaţă de 

numai 4,5 km2, este nelocuită, dar e situată într-un golf foarte aproape de continent. Pe 

ţărmul nordic sunt ruinele străvechii Apollonia, din secolul V î.e.n.. Motivul pentru care 

aceste ruine modeste atrag atâţia vizitatori este că sunt parţial ascunse sub apă, un 

uimitor oraş scufundat în apele limpezi ale golfului. Oraşul s-a scufundat din cauza mai 

multor cutremure ce au avut loc de-a lungul secolelor. Azi, coloane şi arcade de piatră se 

ridică din apă, iar trepte de piatră coboară spre fundul mării.  Pregătiţi aparatele foto 

pentru a surprinde cadre de o frumuseţe rară: case cioplite în piatră, scări, bazine pentru 

colectarea apei, iar pe fundul mării tot felul de resturi de obiecte casnice, amfore, oale. 

Ultimul obiectiv pe lista de azi este orașul antic Patara, fondat în secolul al V-lea i.Hr si 

care a fost unul dintre cele mai mari porturi ale Liciei. Templul lui Apollo cu al sau oracol, 

considerat al doilea cel mai important templu după cel din Delphi, a atras pelerini din 

toate orașele Asiei Mici. Împăratul roman Hadrian a trăit aici o perioadă bună de timp.  

Mai mult, se spune că Patara este locul de naștere al Sfântului Nicolae. Patara antică a 

găzduit unul dintre primele sisteme parlamentare democratice din lume. De altfel, 

bijuteria actualului sit arheologic o reprezintă construcția istorică unde a funcționat, în 

secolul 1 d.Hr., acest prim Parlament democratic.  Printre construcțiile care au 

supraviețuit vremii găsim un arc de triumf, băi, temple, coloane și amfiteatrul roman care 

este și astăzi pe jumătate îngropat sub o dună de nisip.  

În cursul serii ajungem în Bodrum. Cazare şi cină la hotel. 

 

 Ziua 8.  Bodrum – Bucuresti   

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

frumoasele locuri pe care le-am vizitat si ne indreptam spre aeroportul din Bodrum 

pentru zborul spre casa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 Aşezarea în autocar se face începând cu 

bancheta a doua, în ordinea înscrierilor. 

 Pentru călătorie este necesar paşaportul 

valabil 6 luni de la data întoarcerii în 

ţară. 

Grup minim 35 pers. 
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