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Toamnă în Turcia 
17 – 30 septembrie 2022 

Ziua 1 (sâmbătă, 17 septembrie 2022: Satu Mare – 

Cluj Napoca – Veliko Tărnovo (600 km) 

Pornire la ora 4 din Satu Mare și la ora 7 din Cluj Napoca spre 

Bulgaria. În funcție de ora de sosire, vom face o plimbare prin 

oraș pentru a vedea monumentul Maica Bulgaria, 

monumentul dinastiei Assan și ruinele cetății Țareveț, capitală a Țaratului Româno-

Bulgar. Cazare în Veliko Tărnovo la hotel 3*. Cina poate fi servită la unul dintre 

multele localuri pitorești din zonă sau se poate organiza o cină specifică de grup. 

Ziua 2 (duminică, 18 septembrie 2022): Veliko 

Tarnovo – Canakkale (500 km) 

După micul dejun pornim spre Edirne, oraș așezat strategic 

pe una din rutele principale ce leagă Asia Mică de sud-estul 

Europei, numit Hadrianopolis după vizita împăratului Hadrian 

în anul 125. Pe lângă Caravanserai, Piață și alte obiective pe care le vedem în zona 

centrală, vizităm aici Moscheea lui Selim al II-lea construită 

pentru sultan de către cel mai mare architect ottoman, Mimar 

Sinan, considerată de mulți a fi cel mai înalt edificiu al 

arhitecturii otomane, cu siguranță capodopera arhitectului. Pe 

seară facem o plimbare pe malul strâmtorii Dardanele, la 

Canakkale. Cazare la hotel 3* în Canakkale. Cina poate fi 

servită la unul dintre multele localuri pitorești din zonă sau se 

poate organiza o cină specifică de grup.  

Ziua 3 (luni, 19 septembrie 2022): Canakkale – Izmir – Kusadasi (450 

km) 

După micul dejun ne întâlnim cu ghidul turc care ne va însoți 

pe tot parcursul vizitei în Turcia. Vizităm Pergam, orașul antic 

grecesc care a inventat pergamentul, care a avut a doua cea 

mai importantă bibliotecă din lumea elenistică, după cea din 

Alexandria și care l-a dat lumii pe medicul Galenus.  

Dupăamiază vizităm Parcul Animalelor Sălbatice din Izmir, 

prima și cea mai mare grădină zoologică din Turcia. După o scurtă paradă a modei, 

ne îndreptăm spre hotel 4* în Kusadasi pe malul mării pentru cazare și cină.  
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Ziua 4-5 (marți - miercuri, 20 - 21 septembrie 2022): Kusadasi 

După micul dejun ne destindem la plajă. Două zile în care ne 

bucurăm de soare și de apa caldă a mării. Opțional facem o 

croazieră cu prânz inclus și cu posibilitatea de a face baie în 

mai multe locuri din golf. Cazare și cină la același hotel de 4* 

de pe malul mării din Kusadasi.  

Ziua 6 (joi, 22 septembrie 2022): Kusadasi – Effes 

– Pamukkale (200 km) 

Mic dejun urmat de o vizită la Casa Fecioarei Maria. Conform 

tradiției creștine, Maica Domnului a fost adusă în Efes de 

către Sfântul Apostol Ioan Evanghelistul, la scurt timp după 

Învierea din morți a lui Isus Christos, aici urmând a locui până la Adormirea ei. 

Vizităm apoi orașul antic Efes, fondat în secolul al XI-lea î.C. de către coloniști 

ionieni, unul dintre cele mai bine păstrate obiective antice de pe coasta Asiei Mici. 

După prânz (opțional) vizităm Moschea Isa Bey din 1375 și ruinele basilicii Sf. Ioan 

Evanghelistul, apoi pornim spre Pamukkale, tărâmul teraselor de calcar. Cazare și 

cină la hotel 4* în Pamukkale. 

Ziua 7 (vineri, 23 septembrie 2022): Pamukkale – Antalya (250 km) 

După micul dejun vizităm Hierapolis, cel mai faimos oraș-spa 

al antichității, cu celebra sa Piscină a Cleopatrei, aflat 

deasupra travertinelor de la Pamukkale. După o baie în apa 

caldă a Piscinei Cleopatrei și coborâre prin bazinele albe de 

calcar cu apă termală, luăm prânzul (opțional) și mergem spre 

Antalya. Cazare și cină la hotel 4* în zona Antalya.  

Ziua 8 (sâmbătă, 24 septembrie 2022): Antalya – Konya – 

Cappadocia (575 km) 

Mic dejun urmat de călătoria spre Konya – orașul lui Rumi 

”prințul poeților sufi” – cei care nu îl caută pe Dumnezeu în 

afară, ci în ei înșiși. După această experiență spirituală 

vizităm unul dintre orașele subterane (Kaymakli sau 

Derinkuyu), săpate pe mai multe niveluri de către primii 

creștini refugiați din calea romanilor înainte de acceptarea 

creștinismului ca religie. Cazare și cină la hotel 4* în Cappadocia.  
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Ziua 9 (duminică, 25 septembrie 2022): Cappadocia 

Opțional: Dimineața devreme zbor cu balonul cu aer cald 

Mic dejun,  apoi vizită în regiune. Vizităm Muzeul în aer liber 

Goreme, bisericile săpate în piatră și ne plimbăm printre 

formațiunile șlefuite de vânt pe una din văile Dragostei, Roșie 

sau Roz, sau o altă vale care ne iese în cale. Cazare și cină 

la același hotel 4* din Cappadocia.  

Ziua 10 (luni, 26 septembrie 2022): Cappadocia – 

Ankara – Istanbul (800 km) 

Mic dejun și pornim spre Ankara. Un tur panoramic prin 

Ankara cu oprire la Mausoleul lui Kemal Mustafa (Ataturk) și o 

plimbare pietonală prin capitala Turciei moderne și cel de-al 

doilea oraș ca mărime al țării va fi o pauză binevenită în lungul drum spre Istanbul. 

Cazare la hotel 4* în Istanbul.   

Ziua 11 - 12 (marți - miercuri, 27 – 28 septembrie 2022): Istanbul 

După micul dejun pornim în explorarea acestui fermecător 

oraș care se întinde pe două continente. Palatul Topkapi – 

vechiul palat al sultanilor, Sf. Sofia – timp de peste 1000 de 

ani cea mai importantă biserică a creștinătății și Sf. Irina – 

prima biserică construită în Constantinopol de către împăratul 

Constantin, Moscheea Albastră – una dintre cele mai 

frumoase din Istanbul, Palatul Dolmabahce – cu care ultimii 

sultani au încercat să impresioneze Vestul, Marele Bazar și 

Bazarul de mirodenii, Cisterna, și multe alte obiective ne vor 

încânta în cele 2 zile petrecute aici. Nu putem părăsi orașul 

fără o croazieră pe Bosfor și/ sau pe 

Insula Prințului. Cazare la același hotel 

4* în Istanbul.  

Opțional: spectacol cu cină la dervișii rotitori. 

Ziua 13 (joi, 29 septembrie 2022): Istanbul – 

Edirne (250 km) 

După micul dejun încercăm să ne desprindem din fascinația acestui oraș, și totuși nu 

ne lăsăm duși... Acvariul din Istanbul este primul deschis în Turcia și unul dintre cele 
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mai mari din Europa. Mai vedem ceea ce a rămas nevizitat din zilele anterioare, apoi 

pornim spre Edirne. Cazare la hotel 4* în Edirne.  

Ziua 14 (vineri, 30 septembrie 2022): Edirne – Cluj Napoca (900 km) 

Mic dejun  și pornim spre casă. Opriri scurte pe parcurs. Sosire acasă seara târziu.  

Preț: 750 Euro – early booking – avans 50% până în 15 mai 2022 

 800 Euro – pentru înscrieri după data de 15 mai 2022 

 Supliment cameră single: 220 euro  

Notă:  

• pentru extra early booking (persoane înscrise cu avans 50% înainte de 15 

aprilie 2022) – cadou croazieră de 1 zi cu prânz la Kusadasi și croazieră pe 

Bosfor la Istanbul; 

• sumele achitate nu pot fi returnate în caz de renunțare voluntară, decât prin 

găsirea unui înlocuitor (opțiune valabilă până în dimineața plecării, dacă nu se 

schimbă configurația camerei). Din acest motiv recomandăm pachetul de 

asigurare Storno + medical; 

• prețul este valabil pentru un grup de minim 30 de persoane plătitoare; în cazul 

în care grupul este mai mic, prețul transportului se recalculează și va fi 

comunicat cu 45 de zile înainte de plecare, dar nu se poate majora cu mai 

mult de 25 Euro de persoană; 

• este posibilă întoarcerea în data de 29 septembrie din Istanbul la Cluj Napoca 

cu avionul (Turkish Airlines la ora 19.10 din Istanbul); în acest caz se restituie 

contravaloarea ultimei nopți de hotel; 

• ordinea vizitării obiectivelor se poate schimba; dacă vreunul dintre obiective nu 

este deschis, conducătorul de grup va propune un alt obiectiv. 

Incluse în preț:  

• Transport cu autocar modern categoria I cu scaune rabatabile și încălzire/ aer 

condiționat; 

• 2 nopti cazare cu mic dejun bufet la hoteluri de 3*; 

• 11 nopți cazare cu mic dejun bufet la hoteluri de 4*; 

• 7 cine bufet; 

• Însoțitor de grup (ghid) român; 

• Ghid turc în zilele 3 – 12; traducere în căști în limba română; 

• Sistem de radio ghidaj pe tot parcursul excursiei (aparat de recepție și căști) 
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Nu sunt incluse în preț:  

• alte mese înafara celor specificate în program (în Istanbul se poate lua cina începând 

cu 5 Euro de persoană; mese de prânz în Turcia se pot lua începând cu 5 – 7 Euro 

de persoană); 

• intrările la obiectivele turistice;  

• Pachet asigurări (storno și medicală): 118 lei pentru persoanele sub 70 ani; 226 lei 

pentru persoane peste 70 ani; 

• Bacșiș obligatoriu (se plătește în Turcia) 15 Euro/persoană; 

• Cheltuieli personale; 

• Testare Covid, dacă se cere (acum Turcia nu cere testare pentru persoanele 

vaccinate cu schema completă). 

 Condiții de călătorie în Turcia: pașaport valabil minim 6 luni de la data intrării în 

Turcia, certificate verde dat de vaccin anti Covid, boală sau test (detalii la înscriere). 


