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SHOPPING SI VIZITA LA ISTANBUL 

Autocar cu plecare din Cluj Napoca 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plecari:   05.03 – 10.03.2015     30.04 – 05.05.2015       08.10 – 13.10.2015 

GRATUIT: CROAZIERA PE BOSFOR, TUR PIETONAL, TRECERE IN ASIA 
Ziua 1: Plecare la ora 18:00 din Cluj-Napoca (de la Sala Sporturilor Horia Demian) pe traseul Târgul - 
Mureş – Sighişoara – Mediaş - Sibiu, Râmnicu Vâlcea – Piteşti – Bucureşti – Ruse – Edirne - Istanbul. 
Tranzitare Bulgaria pe timp de noapte.  
Ziua 2: Ajungem în Istanbul în jurul orei 14:00. Cazare hotel 3*. 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. In 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 – trecerea în Asia cu metroul subacvatic 
(Marmary Metro) pe sub strâmtoarea Bosfor (3 lire turceşti/persoană/sens). La amiază, pentru a vă 
detaşa de agitaţia Istanbulului vă oferim Gratuit o Croaziera pe Bosfor. Croaziera dureaza aprox. 
1h 30 min – 2h 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. Trecere cu autocarul pe podul 
Galata peste Bosfor în Asia. Dupa-masă pornim către ţară, unde vom ajunge a doua zi în funcţie de 
trafic şi formalităţile vamale. 

TTaarriiff  ppeerrssooaannăă  îînn  ccaammeerraa  dduubbllăă  //  ttrriippllăă::  220055  eeuurroo  
Supliment camera single: 50 euro 
Copil 0-6.99 ani: 50% reducere 
Copil 7-11.99 ani: 30% reducere 

 
 

 
� Transport autocar clasificat 3* Cluj Napoca - Istanbul si retur; 
� Cazare 3 nopti, hotel 3* cu mic dejun , in Istanbul; http://hotelselenay.com/  
� Tur pietonal zona Sultanhmet; 
� Croaziera pe Bosfor; 
� Trecere cu autocarul in Asia 

SERVICII INCLUSE: 
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� Insotitor roman de grup. 
 

 
� Asigurare medicală/storno(recomandată) , aproximativ 40 lei/pers; 
� Intrările la obiectivele turistice: Moschee Albastră – intrare gratuită; Aya Sofia – 25 lire 

turceşti/persoană; Topkapi – 45 lire turceşti/persoană (Palat) + 15 lire turceşti/persoană (Harem) 
� Transfer din Oradea, Baia Mare, Bistriţa, Satu Mare, Zalău, Alba-Iulia – 15 

euro/persoană/dus-întors. 
 

 
Tariful ofertei a fost calculat la un grup minim de 40 persoane. Pentru un grup de 30-39 persoane, 
tariful se majoreaza cu 25 EURO/ persoana. De asemenea, in acest caz, agentia isi rezerva dreptul de 
a schimba hotelul, cu pastrarea standardelor si cu consultarea prealabila a turistilor inscrisi.  
  

  

 
� 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 din program este cea atribuita in mod oficial de 

Ministerul Turismului din Turcia conform standardelor proprii; 

� Conducatorul de grup roman isi rezerva dreptul de a modifica programul in functie de anumite 

situatii obiective ce pot interveni in timpul excursiei. 

� 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. 

�  Check-in-ul si check-out-ul sunt cele hotarate in functie de politica hotelului. 

�  Distributia camerelor la hotel se face de catre receptia acestuia; problemele legate de amplasarea 

sau aspectul camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup.  

� Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare 

(minibar/frigider,   seif etc.); in momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze 

cu exactitate asupra lor. De asemenea, in momentul efectuari cazarii, hotelul poate solicita drept 

garantie cartea de credit sau o anumita suma de bani rambursabila la sfarsitul sejurului. 

�   Agentia nu se obliga sa gaseasca partaj persoanelor care calatoresc singure. 

� Conform reglementarilor in vigoare, minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a 

fi lasati sa iasa din tara: 1. sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor; 2. sa aiba asupra lor 

acordul ambilor parinti (sau al parintelui care nu-i insoteste) legalizat la notariat; 3. adultul care-i 

NU SUNT INCLUSE IN PRET:  

 

GRUP MINIM:  

 

TERMEN LIMITA DE INSCRIERE: Cu 3 saptamani inainte de data inceperii circuitului. 
 

OBSERVATII:  
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insoteste, in cazul in care acesta nu este unul dintre parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care 

sa-l prezinte la frontiera. 

� Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale. Preturile excursiilor optionale 

pot fi mai mari decat cele ale excursiilor ce pot fi achizitionate de la receptia hotelurilor, 

aceasta datorandu-se faptului ca participantii 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 25 persoane. La un numar mai mic de 

participanti pretul creste proportional. 

�  Asezarea in autocar se face in ordinea inscrierilor, incepand cu bancheta a doua. 

Acestea se vor comunica inainte de plecare, nu mai devreme. 

� Prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii. 

 

 

 

 

 

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 

 

 


