
 

 

 

 

Istanbul, Ankara, Cappadokia, Goreme, Uchisar, Kaymakly, Konya Antalya, 

Side, Aspendos, Manavgat, Pamukkale, Hyerapolis, Marmaris Insula Rodos, 

Bodrum, Milet, Didyma, Efes, Bergama, Troia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

1. În unele oraşe de pe traseu, 
autorităţile locale pot solicita o taxă 
de genul taxei de staţiune. Aceasta 
se va achita de către turişti la 
recepţia hotelurilor. 
 

2.Turistii inscrisi in acest program 
vor utiliza autocarul plecat pe 
programul similar cu grupul din 
tara. 
 

3. Ordinea cazărilor şi vizitarea din 
fiecare zi a obiectivelor turistice se 
poate modifica, cu asigurarea 
vizitării tuturor obiectivelor incluse 
în program. 
 

4. Obiectivele marcate cu caractere 
bold  italice se vor vizita doar pe 
exterior. 
  
5. Copiii beneficiază de reducere 
pt. cazare în cameră cu doi adulţi.  
 

6. Pentru explicaţii la obiectivele 
turistice, grupul va achita câte 10 €/ 
pers. în Turcia, pt. servicii de ghizi 
locali (obligatoriu impus prin lege). 
 

7. TURISTII TREBUIE SA 

PREZINTE PAŞAPORT 

VALABIL MINIM 6 LUNI 

DE LA DATA IESIRII DIN 

TURCIA. 
 
*Grup minim 35 persoane  
 

 

Ziua 1. Bucuresti- ISTANBUL  
Prezentare în Aeroportul Bucureşti OTOPENI 
la ora 15.30 pt. zbor spre Istanbul cu compania 
PEGASUS Airlines. După aterizare, îmbarcare 
în microbusul de transfer pentru deplasare la 
hotel pentru cazare, iar seara intalnire cu grupul 
sosit cu autocarul din Romania. 
 

Ziua 2. ISTANBUL                                                                                                  
Mic dejun. Întreaga zi o dedicăm vizitării 
metropolei care se întinde pe 2 continente: 
Hipodromul, Moscheea Albastră, Biserica 
Sfânta Sofia, şi Palatul Topkapi (Palatul, 
Haremul Sultanului, Tezaurul). Seara program 
liber pt. vizitarea Bazarului. Cazare în Istanbul. 
 

Ziua 3. ISTANBUL- ANKARA (450 km)                             
Mic dejun. Dimineaţă vom vizita Palatul 
Dolmabahce situat pe malul Bosforului - 
simbol al măririi şi decadenţei imperiului 
otoman. Plecare spre Ankara unde vă vor 
încânta Coloana lui Iulian, Băile Romane, 
Moscheea Haci Bayram Camii (ridicată în sec. 
al XV-lea), Templul lui Augustus, Zidurile 
Oraşului cu Turnul Otoman. Cazare în Ankara.  
 

Ziua 4.  ANKARA- CAPPADOKIA- 
GOREME- UCHISAR (230 km) 
Mic dejun. Vizita la Mausoleul lui Ataturk, 
parintele Turciei moderne. Traseul continuă 
spre tărâmul fascinant al Cappadokiei, aflat 
parcă în afara timpului. Se vizitează muzeul în 
aer liber din Valea Goreme unde mulţimea 
bisericuţelor dăltuite în piatră de generaţii de 
protocrestini  alcătuiau un important centru 
monastic. Urmează Uchisar, important centru 
turistic al regiunii. Seara cazare la Nevsehir.  
 

Ziua 5. KAYMAKLY- KONYA- 
ANTALYA (485 km) 
Mic dejun. Vizita oraşului subteran Kaymakly, 
loc de refugiere al primilor creştini. Plecare 
spre Konya, pe vechiul "Drum al Matasii” via 
Aksaray. În Konya, vechea capitală a 
sultanatului Selgiucid, patria dervisilor rotitori, 
vizitam ruinele Palat. Selgiucid şi mormântul 
lui Mevlana, cel mai mare poet mistic persan, 
ai cărui discipoli se consideră dervisii. Traseul 
continuă pt. cazare în zona Antalya. 
 

Ziua 6. ANTALYA  
Mic dejun. Vizita frumoasei statiuni Side, care 
ofera o impresionanta “colectie” de vestigii 
arheologice: Amfiteatrul grec, Apeductele 
romane si Templele lui Apolo si Artemis.  
Urmeaza o scurta oprire la renumita cascada 
Manavgat apoi admiram cel mai bine conservat 
teatru antic din Asia Mica, teatrul din Aspendos  

 
Incheiem ziua cu o plimbare pietonala in 
centrul istoric al Antalyei (Portul Vechi). 
Timp liber pentru shopping in zona 
comerciala a orasului.  Opţional Croazieră pe 
Mediterană. Cazare în zona Antalya. 
 

Ziua 7 PAMUKKALE- HYERAPOLIS 
MARMARIS (430 km) 
Mic dejun. Plecare la Pamukkale pt. a admira 
imaculatele formaţiuni calcaroase ("Piscina 
Cleopatrei”) de unde izvorăsc ape termale 
captate în cetatea antică Hyerapolis situată în 
apropiere. Continuăm spre Marmaris, 
renumita staţiune de pe ţărmul Mediteranei. 
Cazare în Marmaris. 
 

Ziua 8. INSULA RODOS 
Mic dejun. Timp liber în staţiune. Opţional 
croazieră în "Insula Trandafirilor”. În oraşul 
Rodos se recomandă folosirea trenuleţului 
turistic, apoi se admiră Portul (cu locul unde 
se află "Colosul”), Aleea Cavalerilor şi Palatul 
Guvernamental. Utilizând mijloacele de 
transport local se poate ajunge în Lindos, 
renumit pentru Templul Atenei şi Castelul 
Cruciaţilor. Întoarcere pt. cazare în Marmaris. 
 

Ziua 9. BODRUM- MILET- DIDYMA- 

KUSADASI (295 km) 
După micul dejun plecare spre Bodrum, oraşul 
lui Herodot unde se înălţa în antichitate încă 
una din cele 7 minuni ale lumii: Mausoleul de 
la  Halikarnassos. Vizită la castelul medieval, 
transformat azi în muzeu de arheologie 
submarină. Drumul continuă spre Kusadasi, 
cu o scurtă oprire la cetatile antice Milet si 
Didyma. Cazare în Kusadasi. 
 

Ziua 10. EFES- CASA FECIOAREI 

MARIA  
Mic dejun. Excursie la Efes, oraş antic 
renumit pentru Templul Zeiţei Artemis, 
minune a lumii antice. Se vizitează site-ul 
arheologic cu impunătoarea bibliotecă şi Casa 
Fecioarei Maria. După-amiază program liber 
la dispoziţia turiştilor în Kusadasi. Cazare la 
acelasi hotel. 
 

Ziua 11. KUSADASI- BERGAMA- 
TROIA (390 km) 
Mic dejun. În drum spre Marea Marmara, 
scurte popasuri pt. a vizita Cetăţile Pergamon 
şi Troia. Seara sosire şi cazare în Canakkale. 
 

Ziua 12 Canakkale-Bucuresti (615 km) 
Mic dejun. Traversăm Dardanelele şi 
continuăm traseul spre ţară. Sosire in 
Bucuresti după 21.30, în funcţie de trafic şi 
formalităţile vamale. 

 

12 zile ++ 

Optional 5 cine 

de la 355 euro 

NOTE 



  
Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii 

 

PLECARI 

2015 

16.04 

23.04 

29.04, 07.05  

18.05, 25.05, 01.06 

07.06, 11.09, 17.09 

14.06, 06.08, 12.08 

24.08, 30.08 
Supl. 

SINGLE 

COPII 

6-12 ani 

Hotel 3*  355 € 365 € 375 € 165 € 345 € 

Hotel 4* - 445 € 455 € 165 € 425 € 

*Grup minim 20 persoane pentru fiecare categorie de hotel. 

• OPTIONAL suplim. 25 € /pers pt. 5 cine la restaurantele hotelurilor (min. 20 pers) 
• OPTIONAL suplim. 50 € /pers pt. 5 cine la restaurantele hotelurilor (min. 20 pers)  
pentru plecarile care au cazari la hoteluri de  4**** (07.05, 14.06, 06.08, 11.09)  

PREŢUL INCLUDE: NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ: 

•  Bilet avion Bucuresti- Istanbul , zbor 
PEGASUS Airlines (orele sunt locale şi pot 
suferi modificări) 
•  transp. cu autocar climatizat, clasif. 2- 4*, 
exceptie zilele 2 si 8. 
•  11 cazări cu MD în hoteluri de 2- 4* (vezi 
suplimentul de cina) 
•  ghid din partea agenţiei pe traseu 

•••• asigurarea medicală şi alte servicii decât cele 
menţionate. 
•••• intrările la obiectivele turistice şi serviciile de 
ghizi locali; 
• croaziera (cca 44 € + 15 € taxa de port)  şi 
transportul local în Rhodos şi Istanbul; 
•••• transfer aeroport- hotel + taxe aeroport 95 € 
(pot suferi modificari). 

 

ORAR DE ZBOR : COMPANIA  PEGASUS : 
 

Pentru plecarile   16.04, 23.04, 07.05, 07.06, 14.06, 06.08, 30.08, 17.09  

Bucuresti – OTOPENI         decolare ora  17.20            Aterizare ISTANBUL  18.40 
 

 Pentru plecarile  29.04, 18.05, 25.05, 01.06, 12.08, 24.08, 11.09 

Bucuresti – OTOPENI         decolare ora  12.15            Aterizare ISTANBUL  13.55 
 

 

 

NOTA:           Preţurile sunt valabile pentru un număr limitat de locuri la zbor, după epuizarea 
cărora, turiştii vor putea să îşi dea acceptul pentru achitarea diferenţei de tarif faţă de preţul din 
ziua achitării pachetului turistic.  

 

*Achita un avans de 50% din preţul excursiei, in primele 50 de zile dupa lansarea Circuitelor 

2015 (până la 30.11.2014), 

si prin tragere la sorti poti primi 50% REDUCERE din pretul de baza din catalog (fara 
taxe si suplimente de orice fel). Numarul rezervarilor care primesc reducerea de 50% - cate o 
rezervare pentru fiecare 50 de rezervari participante la tombola. 
Toti participantii la tombola, care nu au beneficiat de reducere de 50%, vor participa la o noua 
tragere la sorti la care pot primi GRATUIT una din cele 50 de vacante de cate o saptamana, cu 

transport  cu autocarul ** (vezi detalii tombole). 
 

ATENŢIE !! Grupul NU VA AŞTEPTA turiştii care întârzie la îmbarcare. 

 

 

Miruna SANGEORZAN 

--------------------------------------------- 

Agentia de turism 

LINEA BLU TRAVEL 

Bd.21 Decembrie, Nr. 54-56 Cluj-Napoca, RO 

Tel: 0264 595225 Fax: 0264 595225 

email: miruna.sangeorzan@lineablutravel.ro 

www.lineablutravel.ro 
 

 

 
 
 

 

Pe acest program, în sezoanele 

2013 si 2014 s-au realizat 29 de 

grupuri, din care 23 grupuri au 
beneficiat de autocare 3* si 4*. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

PRIMII 5 – 5% REDUCERE 
pentru primii 5 turisti inscrisi in 

fiecare excursie pana la 30.11.2014 
  

EARLY BOOKING 5% 

REDUCERE pt. achitarea a 

50% avans din pretul excursiei 

pana la 30.11.2014 
  

REDUCERE 2 – 6% pentru 

GRUPURI (minim 8 pers. pe 

acelasi circuit si aceeasi data de 

plecare) – vezi conditii inscriere 
  

  

REDUCERE 3% pt. ultimele 5 

locuri pe lista cu ordinea de 

imbarcare in autocar. 

1. Istanbul 
http://www.grandshotel.com/english/ 
 

2. Zona Ankara 
http://www.sergah.com/#/english/hotel/abo
ut-hotel/ 
3. Nevsehir 
http://www.taskinhotel.com.tr/index.php 

4. Antalya 
http://www.clubhoteldelfino.com  
5. Marmaris 
http://www.kocerbeachhotel.com   
6. Kusadasi 

http://www.asenahotel.net 
 

7. Canakkale 
http://www.hotelbogaz.com/eng/  
 
 

GRAD  de  REALIZARE 

+ Clasificare AUTOCARE 

Exemple de Cazari 2014 


