Confort

Plaja la Marea Egee

Plecari

Va invitam sa participati la
urmatoarele excursii optionale:
* Excursie la Efes - orasul
antic. Efes, orasul care gazduieste una
dintre cele 7 minuni ale lumii antice Templul zeitei Artemis. Putem vizita
Marele Teatru (cu o capacitate de
25.000 locuri), Biblioteca lui Celsius,
Templul lui Hadrian si Fantana lui
Traian.

- in fiecare joi –
Bucuresti
Cluj Napoca
Timisoara
Durata

7 nopti
Avans la inscriere

25 €/ pers
Util si practic
Turcia reprezinta o imbinare armonioasa
de mare, soare si orase antice scaldate in
unica lumina mediteraneeana.
O comoara a Turciei este insula
Kusadasi sau Insula Pasarii , un orasport la Marea Egee cunoscut din
antichitate drept Neapolis.
Moneda nationala este lira turceasca,
puteti plati si in dolari (1 dolar = 1,2
lire) sau euro (1 euro = 1,7 lire).
Majoritatea bancilor, restaurantelor,
hotelurilor si magazinelor accepta carti
de credit (American Express, Master
Card, Visa);
Ora este aceeasi cu cea a Romaniei.
Majoritatea turcilor vorbesc engleza,
germana sau alte limbi straine in
magazine, restaurante si hoteluri.

Formalitati
La frontiera este obligatorie detinerea
unui pasaport valabil minim 6 luni.
Asigurarea medicala de calatorie este
obligatorie.

Servicii inluse
Bilet avion cursa charter;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
7 nopti cazare hotel;
Masa in functie de hotelul ales;

Pretul nu include
Asigurare medicala de calatorie;
Taxele de intrare la obiectivele turistice;
Taxa de aeroport 95 €/pers
Alte taxe si cheltuieli personale;
Programe optionale; Supliment plecări
din Cluj şi Timişoara – 30 € / pers

Bine de stiut
Turistii se vor prezenta la aeroport cu 2
ore inainte de plecare. Fiecare pasager
are dreptul la maxim doua bagaje de
cala cu o greutate totala de pana la 20
Kg si la un singur bagaj de mana care nu
poate depasi 7 Kg.

HOTEL ARORA 4* AI
HOTEL NOTION KESRE 5*
Kusadasi este un oras-port la Marea Egee
care s-a dezvoltat sub cateva civilizatii
succesive : greaca, romana, venetiana,
genoveza si otomana.
Kusadasi este rasfatat de razele soarelui
timp de 300 zile pe an. Numeroase plaje cu
nisip fin, cu apa calda (Baradan Bay,
Pamucak Beach, Kustur Beach, Sunset
Beach, Club Downtown Beach, Ladies
Beach, Green Beach, Long Beach) si cu o
atmosfera linistita, permit activitati precum:
windsurfing, ski nautic, plimbari cu barca,
pescuit, volei, ideale pentru cei care iubesc
viata activa.
In nici un caz nu poti pleca din Kusadasi
daca nu ai trecut pe la unul din parcurile
acvatice de aici (Adaland, Aqua Fantasy,
Aqualand), daca nu ai incercat un jeep sau
horse safari, nu te-ai distrat la o seara
turceasca traditionala, nu ai incercat scuba
diving in Marea Egee si nu te-ai relaxat la un
masaj in « hamam » (baile turcesti).

Orar de zbor
Compania BLUE AIR
BUCURESTI
02 iunie – 22 septembrie
Otopeni – Bodrum
Bodrum – Otopeni

08.00– 09.40
17.30 – 19.15

CLUJ NAPOCA
16 iunie – 15 septembrie
Cluj – Bodrum
Bodrum – Cluj

13.15– 14.00
10.25 – 12.30

TIMISOARA
16 iunie – 15 septembrie
Timisoara – Bodrum
14.45– 16.45
Bodrum – Timisoara
10.25 – 14.00
*Orarul de zbor al charterelor poate fi modificat
de catre compania aeriana.

* Excursie la Pamukkale - terasele
de calcar. Ne lasam fascinati de
cascadele din calcar si de cea mai
originala piscina din Turcia - piscina
Cleopatrei. Vizitarea teraselor de la
Pamukkale ne prilejuieste descoperirea
vechiului oras Hierapolis. Astazi
putem admira: Teatrul, Biserica
Bizantina, Martiriul Sf. Filip,
Drumul de marmura, Templele,
Necropolele, Poarta Bizantina si
Arcul lui Domitian.
* Excursie la Cetatea Pirene, Miletos
– situata aproape de lunca sinuosului
rau Meander, dar pe un varf stancos si
inconjurat de impresionante fortificatii,
cetatea Priene. Se mandreste cu
Templul Zeitei Athena, Casa Sacra,
Templul lui Zeus. Cetatea Milet este
unul dintre cele mai vechi orase ale
Ioniei, aflat la nord de Soke si la 60 km
de Kusadasi. Este, de asemenea, orasul
multor oameni de stiinta si filozofi, ca
Thales, Isidor (arhitectul Hagiei Sofia
din Istanbul).
* Picnic pe vapor – plimbare cu
vaporasul pe Marea Egee – Turcia
este renumita pentru frumusetea
tarmurilor iar aceasta plimbare va
ofera ocazia de a o descoperi in toata
splendoarea ei. Statiunea Kusadasi
detine unul dintre cele mai mari porturi
de yahturi de pe coasta egeeana,
impozante vase de croaziera acostand
aici in fiecare an (In pret sunt incluse
transportul,
pranzul,
bauturile
racoritoare).
* Adaland si Aquafantasy – parcuri
de distractii – doua din cele mai mari
parcuri de distractii. Situate in inima
naturii, parcurile de distractii satisfac
cele mai exigente preferinte (In pret
sunt incluse: transportul si taxele de
intrare).

HOTEL ARORA 4*
www.arorahotel.com
- All inclusive-

REDUCERE
De pana la 25 %
Oferta limitata pana la epuizarea locurilor

Localizare: hotelul este situat la 5 km de centru. Hotelul dispune de: 76 camere standard, 12 camere deluxe si 4 camere
familiale
Facilitati hotel: acesta dispune de 2 restaurante interioare, restaurant exterior, restaurant a la carte, snack bar, cafenea,
pool bar, lobby bar, vitamin bar, doctor, coafor, magazin, masaj, sauna, centru fitness, baie turceasca, plaja privata cu
nisip la 25 de m, piscina exterioara pentru adulti si copii, piscina interioara, spalatorie.
Facilitati camere: acestea sunt dotate cu baie cu dus sau cada, uscator de par, telefon, TV, minibar, aer conditionat, seif,
camerele pot avea vedere la mare sau la piscina.
STANDARD
Plecari
Loc in DBL

02.06, 22.09
529 €
15.06
549 €
09.06, 08.09
579 €
16.06, 01.09
595 €
23.06, 30.06, 07.07
619 €
14.07, 21.07, 28.07,
04.08, 11.08, 18.08,
644 €
25.08
Supliment SGL
Reducere al doilea copil 2 – 12.99 ani
cu doi adulti in camera
Reducere cazare in tripla / reducere
persoana

Loc în DBL cu
REDUCERE 25%
aplicată, până la
31.03
397 €
412 €
434 €
446 €
464 €

EARLY
BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 20%
aplicată, până la
30.04
423 €
439 €
463 €
476 €
495 €

483 €

515 €

FIRST BOOKING

OFERTĂ
SPECIALĂ
Locuri limitate
439 €
456 €
481 €
494 €
514 €
535 €

145 €
90 €
15 €

Primul si al doilea copil 0 – 1,99 ani – GRATUIT
Primul copil 2 – 12,99 ani plateste numai biletul de avion 150 € + taxe aeroport.

Supliment plecări din Cluj şi Timişoara – 30 € / pers
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/ pers la înscriere, diferenta pana la 30% pana la 15.12,
diferenta pana la 60% pana la 31.03 si plata integrala cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de
first/ early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se
aplică la taxe sau suplimente.

HOTEL NOTION KESRE 5*
-All Inclusive-

REDUCERE
De pana la 30 % la cazare
Oferta limitata pana la epuizarea locurilor

Localizare: Hotelul a fost inaugurat în mai 2015 şi este situat în staţiunea Ozdere la 12 km de centrul acesteia.
Hotelul se află direct pe plajă.
Facilităţi hotel: Hotelul pune la dispoziţia oaspeţilor săi restaurant,bar, restaurant a la carte, snack bar, gozleme
corner, lobby bar,bar la piscină şi plajă şi night club.
Deasemenea turiştii pot folosi internetul, Centrul Spa cu baie turcească şi sauna, spălătoria,coaforul, biliardul
sau sala de jocuri.
Pentru cei mici există piscină, loc de joacă, mini club pentru copii între 4 –12 ani, meniu bufet special la cină şi
piscină cu tobogane.
Facilităţi camere: Toate camerele hotelului Nation Kesre sunt echipate
cu AC centralizat, telefon, TV, baie cu dus, uscător de păr, seif, mini bar şi balcon. Turiștii au la dispoziţie şi un
fierbător pentru ceai sau cafea.
STANDARD
Plecari
Loc in DBL

02.06
611 €
22.09
630 €
09.06, 15.09
659 €
16.06, 08.09
693 €
30.06, 07.07, 14.07,
21.07, 28.07, 04.08,
713 €
11.08, 18.08, 25.08
Supliment SGL
Reducere cazare in tripla / reducere
persoana
Reducere al doilea copil 2 – 12.99 ani cu
doi adulti in camera

FIRST
BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE
30% aplicată,
până la 15.03
428 €
441 €
461 €
485 €

EARLY
BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE
25% aplicată,
până la 15.05
458 €
473 €
494 €
520 €

499 €

535 €

OFERTĂ
SPECIALĂ
Locuri limitate
495 €
510 €
534 €
561 €
578 €

250 €
20 €
125 €

Primul si al doilea copil 0 – 1,99 ani – GRATUIT
Primul copil 2 – 12,99 ani plateste numai biletul de avion 150 € + taxe aeroport.

Supliment plecări din Cluj şi Timişoara – 30 € / pers
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 25 euro/ pers la înscriere, diferenta pana la 30% pana la 15.12,
diferenta pana la 60% pana la 31.03 si plata integrala cu 30 de zile inainte de plecare. Rezervările făcute în perioada de
first/ early booking nu permit modificări de nume sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se
aplică la taxe sau suplimente.

