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ISTANBUL, comoara de
pe doua continente- 5
zile Autocar
Istanbul, Turcia

Descriere ISTANBUL, comoara de pe doua continente- 5 zile Autocar, Istanbul,
Turcia
Ziua 1. BUCURESTI -EDIRNE -ISTANBUL (cca. 645 km)
Plecare din Bucuresti la ora 6.00, din parcarea de la Academia Militara (Universitatea de Aparare Carol I - acces dinspre
Metrou Eroilor), spre Veliko Tarnovo- Edirne, fosta capitala a Imperiului Otoman, pentru a vizita Moscheea Selimiye cunoscuta drept moscheea celor 999 de ferestre datorita arhitecturii unice a cupolei. Ajungem in Istanbul pentru
cazare.
Ziua 2. ISTANBUL -Catedrala Sf. SOFIA -Palatul TOPKAPI -Basilica Cisterna -Moscheea Albastra
Mic dejun. Plimbare pietonala prin centrul istoric: piata Sultanahmet, Hipodromul, si Obeliscul Egiptean (cel mai vechi
monument din Istanbul) adus din orasul Karnak, provincia egipteana Luxor, de catre imparatul roman Theodosius I
(379-395 d.Hr.). Urmeaza Catedrala Sfanta Sofia construita in anul 537 d.Hr., simbolul arhitecturii Bizantine, care
pentru aproape 1000 de ani a fost cea mai mare catedrala din lume. Dupa caderea Constantinopolelui a fost
transformata in moschee, iar din 1935 a devenit muzeu, care atrage astazi milioane de vizitatori. Continuam cu
Topkapi - resedinta sultanilor pana in1856, unde admiram celebrul palat, gradinile, Haremul si tezaurul unde sunt
expuse sabia lui Stefan cel Mare si toiagul lui Moise, apoi cu Basilica Cisterna, construita in secol IV si transformata intro uriasa cisterna cu apa, menita sa alimenteze Palatul Topkapi. Cele 336 de coloane din marmura din interior sunt
frumos luminate și conduc vizitatorii spre locul unde se află 2 capete ale Meduzei. Incheiem cu Moscheea Albastra,
denumita astfel datorita celor 21000 de bucati de faianta bleu din interior. Timp liber, optional (15 € /pers.) croaziera
pe Bosfor. Cazare la Istanbul.
Ziua 3. ISTANBUL -Croaziera in insula BUYUKADA
Mic dejun. Timp liber in Istanbul sau optional (35 € /pers. - plimbare cu caleasca si pranz inclus) croaziera in Insula
Printilor- Buyukada, din marea Marmara, denumita astfel pt. că în perioada bizantină prinții sau alți membri ai familiilor
regale erau exilați aici. E o locatie minunata, cu vegetație mediteraneană, multă liniște, aer curat, briză călduță,
atmosferă de vacanță și nicio mașină pe străduțele pe care se circula doar cu calești trase de cai și biciclete. Zona
cosmopolita, unde gasim vile luxoase, multe dintre ele in stil Victorian si gradini minunat intretinute. Excursia optionala
include plimbarea cu trasura si masa de pranz cu preparate din peste. Intoarcere in Istanbul si timp liber pentru vizite
individuale sau shopping. Sugeram o vizita in Marele Bazar, inima comerciala a Istanbulului, cel mai mare si mai vechi
bazar acoperit din lume, ce insumeaza peste 4000 de magazine insiruite pe 60 de strazi. Cazare la acelasi hotel in
Istanbul.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (24.01.2020 22:48)

Ziua 4. ISTANBUL -Palatul DOLMABAHCE
Mic dejun. Utilizand transportul in comun, vizita la Palatul Dolmabahce, supranumit si “Versailles-ul Orientului”,
simbolul maririi si decadentei Imperiului Otoman, ultima resedinta a sultanilor si a presedintelui Mustafa Kemal.
Optional (35 € /pers.), seara turceasca, cu dansuri si cina traditionala. Cazare la acelasi hotel in Istanbul.
Ziua 5. ISTANBUL -BUCURESTI (cca. 645 km)
Mic dejun. Plecam spre Bucuresti. Sosire la Academia Militara in jurul orei 22.00, in functie de trafic si formalitati
vamale.

Servicii incluse
- Transport cu autocar cu climatizare, clasificat pentru trafic international, in zilele 1 si 5.
- 4 cazari cu mic dejun in hotel 3* (sau 4*).
- Ghid insotitor din partea agentiei pe traseu
- Vizitele la Edirne, Agia Sophia, Topkapi, Moscheea Albastra, Bisericile Cisterna, Chora, Pammakaristos, Marele Bazar,
Insula Buyukada, Croaziera pe Bosfor
@Acest program a fost efectuat de 12 ori in anii precedenti. Hoteluri utilizate in 2018:ISTANBUL – Hotel KAYA 3* si
Hotel MARINA CITY 3*

Servicii neincluse
- Asigurare Travel (medicala + storno) cca. 55 lei
- Excursiile si vizitele optionale conform program.
- Biletele de intrare la obiectivele turistice (inclusiv pentru excursii optionale) si serviciile de ghizi locali
- Locuri preferentiale autocar (primele 3 banchete)
- Taxa de oras pentru fiecare cazare unde aceasta este solicitata (se achita cash in euro de catre turisti)

Informatii utile
REDUCERE de pana la MAXIM 15% prin CUMULAREA urmatoarelor:
1.

FIRST MINUTE - 10% REDUCERE pentru achitarea unui avans de minim 25 euro/ pers. la inscriere si diferenta

de pana la 50% din pretul excursiei pana la data de 20.12.2018. Plata integrala cu 30 zile inainte de data plecarii in
excursie. Dupa data de 21.12.2018 reducerile timpurii continua cu:
2.

EARLY BOOKING - 5% REDUCERE pentru achitarea unui avans de minim 50 euro/ pers. la inscriere si

diferenta de pana la 50% din pretul excursiei intre 21.12.2018 - 15.03.2019. Plata integrala cu 30 zile inainte de data
plecarii in excursie.
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;
- 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. 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 20 euro/persoana; Ghidul
poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fara a afecta structura programului; Pentru explicatiile la
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obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali.
*Transferurile din tara se organizeaza (indiferent de numarul de persoane care solicita transferul) 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 va informa privind situatia
concreta din ziua plecarii (ora exacta a sosirii in orasul Dvs.). Va rugam sa respectati 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 data plecarii. Inscrierile cu mai putin de
15 zile inainte se vor face numai in functie de capacitatea mijloacelor de transport utilizate.
- Asistenta turistica se refera la suport oferit de agentia partenera locala pentru ca turistii sa poata comunica mai
eficient cu receptia sau restaurantul hotelului, sau in cazuri nedorite in care trebuie sa fie asistati daca necesita
spitalizare, daca pierd documentele de identitate ori alte incidente cu Politia locala, etc.
- In unele orase, autoritatile locale solicita o taxa de genul taxei de statiune. Aceasta se va achita cash de catre turisti
la receptia hotelurilor.
- 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 6-11,99 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 vamale isi rezerva dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul unei anumite tari a oricarei persoane care nu
prezinta suficienta credibilitate. 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 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/ AC
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 2a bancheta.
- Preturile sunt valabile pentru un numar limitat de locuri la zbor, dupa epuizarea carora, turisii vor putea sa isi dea
acceptul pentru achitarea diferentei de tarif fata de pretul din ziua achitarii pachetului turistic.
- Programul este de tip City Break (cu locuri limitate) cu date fixe de plecare si retur, sincronizate cu programele de
autocar, al carui ghid va insoti turistii sositi cu avionul impreuna cu cei sositi cu autocarul.
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- Pe unele programe, autocarul va prelua turistii sositi cu avionul si pe cei de la Budapesta din/spre orasele prin care se
tranziteaza Romania. Locurile repartizate ambelor grupuri (grupul sosit cu autocarul si grupul sosit cu avionul) sunt
limitate.
- Pentru calatorie este necesara cartea de identitate sau pasaportul, valabile minim 6 luni de la data intoarcerii in tara.
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!

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
Mic dejun

Tipuri servicii
Individual
Circuit
Autocar
Transfer
Cazare
Masa
Ghid

Facilitati proprietate
Wifi
Parcare
Transfer
Restaurant
Bar

Facilitati camera
Wifi
Tv
Ac
Baie
Balcon
Dus
Prosoape
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