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           ISTANBUL 
City break 

BONUS: TUR PIETONAL IN CENTRUL VECHI 

Plecare: 27.04.2018 (Minivacanta de 1 MAI) 
(5 zile/3 nopti) 

_______ AUTOCAR DIN CLUJ NAPOCA________ 

 
 

PROGRAMUL CIRCUITULUI: 
 
ZIUA 1:  
Plecare la ora 18:00 din Cluj-Napoca (de la Sala Sporturilor Horia Demian) pe traseul Târgu - Mureş – Sighişoara – 
Mediaş – Sibiu – Râmnicu Vâlcea – Piteşti – Bucureşti – Giurgiu – Ruse – Edirne – Istanbul. Tranzitare Bulgaria pe 
timp de noapte.  
ZIUA 2:  
Ajungem în Istanbul în jurul orei 14:00. Cazare hotel Buyuk Sahinler 4*. Tur de recunoaştere cu însoţitorul de grup. 
Timp liber. 
ZIUA 3:  
Mic dejun. Tur pietonal în centrul istoric al oraşului - Piaţa Sultanahmet unde vom admira Moscheea Albastră, Palatul 
Topkapi Saray, Biserica Sfânta Sofia şi Grand Bazar.  
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În plimbarea dumneavoastră prin Istanbul veţi fi fascinaţi de Biserica Aya Sofia - principala 
clădire bizantină din Istanbul, Moscheea Albastră – cea mai mare şi singura moschee cu şase 
minarete din Istanbul, care s-a dorit a fi rivala Sfintei Sofia, Palatul Topkapi - considerat simbolul şi centrul 
administrativ al Imperiului Otoman, cu multe grădini interioare şi o privelişte superbă asupra Bosforului, Grand Bazar 
- unul dintre cele mai mari bazaruri acoperite din lume, cu peste 50 de străduţe şi 4000 de magazine în care veţi găsi 
covoare, piele, antichităţi, bijuterii, ceramică, textile, haine, pantofi, dulciuri, etc. şi Spice Bazar - locul ideal pentru a 
achiziţiona mirodenii tradiţionale, fructe confiate, nuci, seminţe. Timp liber pentru cumpărături sau vizită pe cont 
propriu. 
ZIUA 4:  
Mic dejun. Timp liber în Istanbul sau opţional Croaziera pe Bosfor. Croaziera dureaza aprox. 1 h 30 min – 2 h şi este 
o plimbare agreabilă ce permite vederea din larg a coastelor Bosforului, a Palatului Topkapi şi a podului Galata. 
Întoarcere în Istanbul pentru vizite individuale şi shopping. 
ZIUA 5:  
Mic dejun. Timp liber pentru vizite şi shopping individual. Dupa-masă pornim către ţară, unde vom ajunge a doua zi în 
funcţie de trafic şi formalităţile vamale. 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _  

EURO / persoana / pachet 
Plecare 
27.04 

Loc in camera 
dubla/tripla Camera single Chd 2-5.99 ani Chd 6-11.99 ani 

 

Tarif standard 215 250 145 180 
Tarif early booking 

valabil pana la 31.12.2017 205 230 135 170 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

SERVICII INCLUSE: 
 transport cu autocar (standard international) conform itinerariului; 
 3 nopti cazare cu mic dejun inclus in hotel Buyuk Sahinler 4* www.hotelbuyuksahinler.com.tr; 
 tur pietonal in zona Sultanhamet cu ghid local; 
 insotitor roman de grup. 

 
NU SUNT INCLUSE: 

 intrarile la obiectivele turistice din turul pietonal: Agia Sofia 10 euro/persoana, Topkapi 10 euro/persoana; 
 excursiile optionale; 
 asigurarea medicala de calatorie (nu este obligatorie, dar este recomandata) 
 asigurarea storno (optionala), se incheie odata cu contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice; 

in pachet cu asigurarea medicala de calatorie. 
 transfer din Oradea, Baia Mare, Bistriţa, Satu Mare, Zalău, Alba-Iulia – 20 euro/persoană/dus-întors, minim 

2 persoane 
 
EXCURSIE OPTIONALA – Tarif informativ 

 Croaziera pe Bosfor: 7 euro/persoana, tarif pentru grup minim 35 persoane, pentru un grup mai mic tariful se 
recalculeaza. 

 
GRUP MINIM:  
Oferta este valabila pentru un grup minim de 35 de persoane. Pentru un grup de 25-34 de persoane se achita 
urmatoarele suplimente de persoana: 50 euro/loc in camera dubla/tripla, 55 euro/camera single, 35 euro/copil 2-5.99 
ani, 40 euro/copil 6-1.99 ani. Pentru un numar mai mic de persoane tariful se recalculeaza sau excursia se 
reprogrameaza/anuleaza. Agentia organizatoare (Tour Operatorul) poate anula excursia in cazul nerealizarii 
numarului minim de turisti si are obligatia de a instiinta turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii.  
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CONDITII FINANCIARE:  
TERMENE DE PLATA: 
 20% din pretul pachetului turistic la inscriere; 
 60% din pretul pachetului turistic cu minim 30 zile inaintea plecarii;  
 20%  din pretul pachetului turistic cu minim 15 zile inaintea plecarii. 
Procentul aferent primei plati sa va calcula in functie de momentul inscrierii. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 
30 zile inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral. 
In cazul nerespectarii termenelor de plata, Tour Operatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea. 
 
CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI: 
 20% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 59 zile - 30 zile inaintea plecarii;  
 50% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 29 zile - 22 zile inaintea plecarii;  
 80% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 21 zile - 14 zile inaintea plecarii; 
 100% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face cu mai putin de 14 zile inaintea plecarii. 
 
IMPORTANT! Va reamintim ca incheierea unei Asigurari STORNO de calatorie poate acoperi pierderile financiare 
cauzate de anulare, contracarand efectul penalizarilor aplicate. Va recomandam sa uzati de acest mijloc de protectie 
financiara care acopera cele mai frecvente evenimente ce cauzeaza anularea calatoriei. 
 

OBSERVATII:  
 DOCUMENTE NECESARE CALATORIEI: intrarea in Turcia se face doar pe baza pasaportului valabil cel 

putin 6 luni de la data intoarcerii in tara. MAE recomanda cetatenilor romani care calatoresc în Turcia sa 
detina, pe langa pasaport, si cartea de identitate, care contine date suplimentare de identificare. Copiii au 
nevoie de pasaport individual. 

 Cetatenii romani care doresc sa calatoreasca in scop turistic în Turcia nu mai au nevoie de viza de intrare pe 
teritoriul acestui stat. Perioada legala de sedere fara viza este de pâna la 90 de zile. 

 clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile din Turcia, ca atare facilitatile 
camerelor sunt conforme cu standardele locale; 

 conform reglementarilor in vigoare, minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa 
iasa din tara: sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor; sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al 
parintelui care nu-i insoteste) legalizat la notariat; adultul care-i insoteste, in cazul in care acesta nu este unul 
dintre parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera; informatii suplimentare pe 
www.politiadefrontiera.ro; 

 persoanele care calatoresc cu copii sub 18 ani trebuie sa detina pe langa pasaportul acestora si o copie a 
certificatului de nastere al copiilor (este posibil ca autoritatile de la frontiera sa o solicite); 

 agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul 
propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu; 

 tariful pentru copil este valabil in cazul in care acesta sta in camera cu doi adulti. Pentru a beneficia de tariful 
de copil acesta trebuie sa nu fi depasit la data inceperii calatoriei varsta mentionata in program. 

 distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau 
aspectul camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup; 

 hotelul isi rezerva dreptul de a solicita fiecarui turist o suma cash sau o copie a cartii de credit personale, ca 
garantie pentru cheltuielile suplimentare ce urmeaza a fi facute pe parcursul sederii; 

 pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; in momentul 
sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor; 

 persoanele care calatoresc singure pot opta pentru camera single sau pentru partaj, caz in care agentia va 
propune, in functie de inscrierile existente sau ulterioare, un partaj. In situatia in care nu exista partaj pana la 
expirarea termenului limita de inscriere, agentia nu se obliga sa suporte diferenta de camera single, in 
consecinta turistul poate sa se retraga fara penalizari sau sa opteze pentru camera single; 

 agentia nu este raspunzatoare pentru eventualele perturbari de trafic rutier, care pot cauza intarzieri si 
modificari de program; 

 in situatia in care turistul achizitioneaza transferuri interne, iar acestea nu corespund cu ora de imbarcare, 
agentia nu are obligatia de a decala ora de plecare; 
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 transportul rutier cu autocarul, se realizeaza conform regulamentul Parlamentului 
European si al Consiliului, referitoare la perioadele de conducere, de repaus si pauzele care trebuie 
respectate de catre conducatorii auto profesionisti, in vederea imbunatatirii conditiilor de lucru si a sigurantei 
rutiere. 

 conducatorul de grup poate modifica programul actiunii in anumite conditii obiective; 
 conform reglementarilor internationale, serviciile de ghidaj in interiorul muzeelor si in apropierea obiectivelor 

turistice pot fi asigurate doar de catre ghizii locali;  
 agentia nu este raspunzatoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sau a obiectelor personale; in 

cazul in care aceste situatii nedorite apar, turistul are obligatia de a depune personal plangere la organele 
competente;  

 excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale. Sumele aferente acestor excursii nu se 
incaseaza in numele si pentru agentia Tour Operatoare. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat 
cele ale excursiilor ce pot fi achizitionate de la receptia hotelurilor, aceasta datorandu-se faptului ca 
persoanele participante vor avea la dispozitie un mijloc de transport care ii va duce si ii va aduce la hotelul 
respectiv, ghidul excursiei si dupa caz ghid local. Pretul excursiilor este calculat pentru un grup minim de 35 
persoane. La un numar mai mic de participanti pretul creste proportional; la excursiile optionale, insotitorul 
de grup se va alatura turistilor care au achizitionat respectivele excursii, astfel incat cei care raman la hotel 
vor avea program liber fara insotitor; 

 oferta a fost calculata pentru un numar minim de participanti, in situatia in care acest numar nu ma fi intrunit, 
agentia isi rezerva dreptul de a modifica pretul excursiei; 

 asezarea in autocar se face in ordinea inscrierilor, incepand cu bancheta a doua (locurile 5-6 pe partea stanga, 
7-8 pe partea dreapta); 

 
 
 
 

GABRIELA NITA  
Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942  
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