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CIRCUIT TURCIA- INSTANBUL 
 
 
Ziua 1. ROMANIA  – ISTANBUL 
Plecare din  Satu Mare cu imbarcari de pe traseul : Cluj Napoca- Alba Iulia- Sibiu- Bucuresti. Cazare in Veliko 
Tarnovo- Bulagaria- hotel 3* 
 
Ziua 2. VELIKO TARNOVO 
Dupa micul dejun si o vizita la Arbanasi pornim spre Turcia. La Arbanasi, langa Veliko Tarnovo,  si-a construit o casa 
Constantin Brancoveanu, reprezentanti ai marilor familii boieresti Cantacuzino, Filipescu si Vacarescu au ajuns aici, 
iar ctitorul Manastirii Trei Ierarhi din Iasi si autorul primului cod de legi din Moldova, domnitorul Vasile Lupu s-a 
nascut la Arbanasi in 1595. Odata intrati in Turcia vom opri timp de o ora pentru a intra in atmosfera otomana 
vizitand Moschea lui Selim al II-lea din Edirne (fosta capitala a Imperiului Otoman intre 1413 si 1458), sau Adrianopol 
- cum se numea inainte, si privind spre alte cladiri construite de catre marele arhitect Sinan. Sosim seara in 
Instanbul, cazare hotel 3*.  
 
Ziua 3:  ISTANBUL  
Mic dejun. Tur de oras pietonal cu insotitorul de grup cu admirarea principalelor obiective: Moscheea Albastra - 
construita in secolul al XVII-lea de sultanul Ahmet I, fiind singura moschee cu 6 minarete din Turcia; Biserica Sfanta 
Sofia - cea mai mare catedrala din lume in momentul in care a fost construita in secolul al IV-lea, fiind transformata 
de catre turci in moschee dupa curerirea Constantinopolului in anul 1453 (inchis luni); Hipodromul antic – locul unde 
se organizau curse de car si alte activitati sportive in perioada bizantina, astazi fiind un parc faimos cu  monumente 
reprezentative precum: obeliscul egiptean, coloana lui Constantin, coloana lui Serpentine din Delphi, fantana lui 
Wilhelm II. Turul se continua cu o vizita in Marele Bazar – una dintre cele mai mari piete acoperite din lume, cu peste 
4.000 de magazine, fiind un adevarat paradis pentru iubitorii de shopping. Aici totul se negociaza, de la delicatesele 
traditionale turcesti pana la covoare, incaltaminte, pielarie sau bijuterii (inchis duminica). Cazare la acelasi hotel 3* in 
Instanbul. 
 
Ziua 4. ISTANBUL  
In prima parte a zilei vom vizita Palatul Topkapi care a gazduit toti sultanii otomani pana la regatul lui Abdulmecid I 
(1839-1860), insumand aproape patru secole. Mahomed al II-lea a ordonat construirea palatului, imediat dupa 
cucerirea Constantinopolului in anul 1453. Exista trei porti principale: poarta Otluk, poarta Demir si poarta Imperiala 
(Bab-i Humayun), si cateva porti mai mici. Dupa regatul lui Mahomed al II-lea Cuceritorul, palatul s-a dezvoltat 
constant formand un complex de cladiri si anexe. Apoi vom reveni in Sultanahmet pentru a vizita Bazilica Sfanta 
Sofia (Biserica Sfintei Intelepciuni) -  recunoscuta mondial drept una dintre cele mai mari si impresionante cladiri din 
lume  Dupa amiaza vom intra intr-unul din cele mai neobisnuite obiective ale Istanbulului –Basilica Cisterna 
(Yerebatan) care nu este de fapt o bazilica ci unul din rezervoarele antice de colectare a apei. Basilica Cisterna a 
fost construita in subteranele orasului inca din 532, de catre Imparatul Justinian, pentru a alimenta cu apa palatul 
sultanului şi clădirile înconjurătoare. Foarte bine aerisită, este împodobită cu marmură şi are 336 de coloane care au 
aproximativ 8 metri şi susţin arcade şi cupole bizantine. 
Programul de vizite se va incheia in atmosfera albastra a Moscheii  Sultanului Ahmet (Moscheea Albastra) este una 
din cele mai faimoase atractii din Istanbul, fiind singura moschee din Turcia cu sase minarete. Cazare hotel 3* in 
Instanbul 
 
Ziua 5. ISTANBUL  
A doua zi, dupa micul dejun ne vom bucura de o croaziera pe Bosfor in timpul careia vom admira  Moscheea 
Albastra, Palatul Topkapi, Turnul Galatei, Sfanta Sofia, Palatul Dolmabahce si frumoasele cartiere rezidentiale in 
timp ce savuram un ceai specific.Dupamiaza ne oprim la Palatul Dolmabahce - noul palat imperial, comoara 
sultanilor de pe Bosfor, construit pentru sultanul Abdul Mecit in 1835, de o opulenta inimaginabila, pentru a da 
impresia de prosperitate si putere intr-o epoca in care Europa credea in prabusirea iminenta a Imperiului Otoman.  În 
palat se întâlnește opulența orientală a celor șase sultani care l-au locuit (ultimii conducători ai Imperiului Otoman) 
cu rafinamentul occidental. Vom ramne impresionati de Sala Muayede o incinta care îți taie respirația datorita cupolei 
cu diametrul de 25 de metri de care atârnă un candelabru de cristal de 4 tone si jumătate, fabricat în Anglia în 
secolul XIX. Impresia de grandoare a sălii e dată si de cele 56 de coloane sculptate și de pictura tridimensională 
care îi accentuează proporțiile printr-o iluzie optică. Nu vom rata nici cele două apartamente private ale sultanului și 
suitei sale, baile sultanului, Salonul Ambasadorilor  și Salonul Vișiniu  Dupa vizita la Palatul Dolmabahce vom 
continua incursiunea noastra in partea europeana si moderna a Istanbulului, numit generic „ Orasul Nou”.In mod 
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tradiţional, când se vorbeşte de „Oraşul Nou” gândurile se îndreaptă spre cele mai reprezentative şi mai vechi 
cartiere ale lui, Galata -marcat de emblematicul turn cu acelaşi nume şi Pera (astăzi Beyoğlu). Ne vom plimba pe 
Istiklal Caddesi – celebra artera comerciala pana in Piaţa Taksîm (Taksîm Meydani) piata cunoscuta pentru 
numeroasele defilări, adunări pentru sărbători naţionale, adunări politice, manifestaţii politice şi chiar pentru 
confruntări politice sângeroase. In apropierea acestei piete se gasesc Palatul Sporturilor şi al Expoziţiilor, 
Universitatea Tehnică a Istanbulului şi Centrul cultural Atatürk Muzeul Militar. Timp liber in centru sau in bazar.  
 
Ziua 6. ISTANBUL – VELIKO TARNOVO 
Mic dejun. In jurul pranzului vom porni spre Bulgaria. Cazare la Veliko Tarnovo la hotel de 3*. 
 
ZIUA 7. VELIKO TARNOVO- ROMANIA 
Dupa micul dejun pornim spre casa. Sosire acasa in cursul serii. Cazare...in patul propriu. 
 
Data plecarii 04.08.2015 Supliment single Copil 3-12 ani Al 3-lea adult in camera 

Loc in camera dubla 
 

280 EURO 75 EURO 195 EURO 260 EURO 

 
Tariful este calculat la un grup de minim 40 persoane. Suplimentul pentru grup 30-39 persoane, 30 euro.Turistii vor fi 
instiintati de acest supliment cu 7 zile inainte de plecare. 
 
Notă: 
La înscriere se achită un avans de minim   30%  , diferența cu minim 21 de zile înainte de plecare. 
Ordinea ocupării locurilor în autocar este ordinea achitării avansului. 

 
           Tariful include:  

∗  transport cu autocar modern cu scaune rabatabile și aer condiţionat, cu toate taxele de drum şi parcări 
incluse; 

∗  -  6 nopți cazare cu mic dejun  
∗ - asistenţă turistică pe traseu din partea unui însoțitor de grup din România. 

 
Tariful nu include: 

∗ asigurare medicală de sănătate și asigurare Storno (obligatorii, dar se pot încheia la orice companie de 
asigurări), aproximativ 46 lei pe pachet; 

∗ biletele de intrare pentru vizitarea obiectivelor turistice (muzee, aşezăminte de cult etc.) şi nici eventualii 
ghizi pentru acestea (prețurile indicate sunt orientative):  

∗ intrarile la obiectivele turistice si croaziera pe Bosfor  
 
 
IMBARCARI: 

Oras imbarcare  Ora imbarcarii  Locul imbarcarii Supliment transport 
Baia Mare 07:00 Parcare OJT 0 euro 
Satu Mare 05:45 Catedrala - centru 0 euro 
Oradea 08:00 Parcare Vulturul  0 euro 
Tg Mures 08:00 Parcare Poli 2 20 euro 
Ludus 08:30 Centru 20 euro 
Turda 10:00 Sens Vest 0 euro 
Cluj Napoca 09:30 Parcare Piata Unirii 0 euro 
Dej 09:00 OMV iesire spre Cluj 0 euro 
Alba Iulia 12:30 Piata Europei  0 euro 
Sebes 13:00 Centru 0 euro 
Sibiu 15:00 Benzinarie dupa Kaufland 0 euro 
 

    ACTE NECESARE:  
� pasaport valabil  6 luni de la data plecarii sau carte de identitate valabila;  
� copiii sub 18 ani care calatoresc singuri sau doar cu unul dintre parinti vor trebui sa prezinte la vama acordul parental 

al ambilor parinti sau al celui care nu insoteste minorul (dupa caz), obtinut la notariat. 
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OBSERVATII:  
� Daca hotelul este schimbat din motive care nu tin de agentie, va fi inlocuit cu un altul de aceeasi categorie. 
� Asezarea in autocar se face in ordinea inscrierilor. 
� Agentia nu se obliga sa gaseasca partaj persoanelor care calatoresc singure.  
� 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 implinit varsta de 12 ani.  
� Programul poate fi modificat de conducatorul de grup in functie de anumite situatii speciale. 
� 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. 
� Clasificarea pe stele a hotelurilor este cea atribuita de oficialitatile locale. Ca atare, facilitatile comune si cele ale 

camerelor sunt conforme cu standardele locale. 
� 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. 
� Turistul are obligatia de a respecta regulile hoteliere internationale sau regulile hoteliere specifice din tarile vizitate (sa 

nu deranjeze alti clienti din hotel, sa pastreze linistea, sa nu consume alimente in camera, sa nu 
distruga/deterioreze/pateze obiecte din camere, etc). Necunoasterea acestora, nu exonereaza turistul de la 
raspundere. 

�  Turistul este direct raspunzator pentru deteriorarea camerelor hoteliere sau a autocarului/mijlocului de transport, 
agentia neasumandu-si raspunderea fata de turistul respectiv, care va urma sa despagubeasca institutia respectiva 
pentru daunele cauzate. 

� Turistul are obligatia de a respecta legile tarilor tranzitate/vizitate, indiferent daca acestea difera fata de legile din 
Romania. Nerespectarea acestora atrage dupa sine, raspunderea turistului respectiv in fata autoritatilor locale, agentia 
neasumandu-si raspunderea fata de turistul respectiv (nu se ramburseaza sume aferente serviciilor neprestate din 
acest motiv). 

� Turoperatorul, in pachetul de servicii de circuite culturale presteaza servicii de ghid turism din partea agentiei, dar 
legislatia internationala nu permite ghidajul in muzee si la obiective turistice de catre ghidul roman; ghidul roman va 
face prezentarea in autocar si va asigura traducerea explicatiilor date de ghidul local in situatia in care grupul de turisti 
hotaraste angajarea acestuia. Angajarea unui ghid local poate fi absolut necesara in functie de tarile vizitate. 

 
� Prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii. 
� La inscriere turistul are obligatia sa semneze de luare la cunostinta a anexei la contract: 

 
Nume si prenume turist ( turisti sau lider de grup) Semnatura 
  
  

 
 
 

 

 

Miruna SANGEORZAN 

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

Agentia de turism 

LINEA BLU TRAVEL 

Str. Horea Nr. 2 

Cluj-Napoca, RO 

Tel: 0264 595225; 0264 591037. Fax: 0264 595225 

email: miruna.sangeorzan@lineablutravel.ro 

www.lineablutravel.ro 
 


