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Stii ca te numesti Pellerin atunci cand 

toate semnele sunt de partea ta: iti 

place sa calatoresti in jurul lumii, sa 

aduni amintiri de neuitat, astepti cu 

nerabdare sa vizitezi locuri inedite si 

te hranesti cu aventura specifica 

fiecarui loc nou pe care il descoperi. 

Iar daca am aflat ca esti un calator 

veritabil, atunci inseamna ca meriti cu 

desavarsire sa faci parte din clubul 

Pellerin, concept creat special pentru 

tine. Intotdeauna Pellerin-ul se va 

intoarce din calatoriile sale mai bogat. 

Cum poti deveni membru? 

Regulamentul si toate detaliile de 

care ai nevoie sunt disponibile la 

adresa www.pellerin.ro. 

Pellerin Club Card este un card 

nominal care se achizitioneaza contra 

cost (25 euro) si vine in intampinarea 

ta cu o multitudine de avantaje, inca 

de la inceput: de la asigurari gratuite 

(medicala/ storno sau bagaje), la 

reduceri de pana la 25% acordate la 

circuitele cumparate, dar si beneficii 

oferite de partenerii nostri, in tara. 

Program 

 Ziua 1. Bucureşti - ISTANBUL (625 km) 

Ora 6:00 Plecare din Bucureşti, de la Autogara Christian Tour, Calea Griviţei nr. 158, pe 

ruta Russe – Edirne - Istanbul. În Edirne se vizitează Moscheea Selimiye, a cărei 

importanţă e subliniată de cele patru minarete, inclusă în patrimoniul UNESCO. Cazare la 

Istanbul. 
 

 Ziua 2. ISTANBUL                                                                                                   

Mic dejun. Întreaga zi o dedicăm vizitării metropolei care se întinde pe 2 continente: 

Hipodromul, Moscheea Albastră, Biserica Sfânta Sofia şi Palatul Topkapi (Palatul, 

Haremul Sultanului, Tezaurul). Seara - program liber pentru vizitarea Bazarului. Cazare în 

Istanbul. 
 

 Ziua 3. ISTANBUL - ANKARA (450 km)                              

Mic dejun. Dimineaţă vom vizita Palatul Dolmabahce, situat pe malul Bosforului, simbol 

al măririi şi decadenţei Imperiului Otoman. Plecare spre Ankara unde vă vor încânta 

Coloana lui Iulian, Băile Romane, Moscheea Haci Bayram Camii (ridicată în sec. al XV-

lea), Templul lui Augustus, Zidurile Oraşului cu Turnul Otoman. Cazare în Ankara.  
 

 Ziua 4.  ANKARA – CAPPADOCIA – GOREME - UCHISAR (230 km) 

Mic dejun. Vizită la Mausoleul lui Ataturk, părintele Turciei moderne. Traseul continuă 

spre tărâmul fascinant al Cappadociei, aflat parcă în afara timpului. Se vizitează muzeul 

în aer liber din Valea Goreme, unde mulţimea bisericuţelor dăltuite în piatră de generaţii 

de protocreştini alcătuiau un important centru monastic. Urmează Uchisar, important 

centru turistic al regiunii. Seara cazare la Nevsehir.  
 

 Ziua 5. KAYMAKLY – KONYA - ANTALYA (485 km) 

Mic dejun. Vizita oraşului subteran Kaymakly, loc de refugiu al primilor creştini. Plecare 

spre Konya, pe vechiul "Drum al Mătăsii” via Aksaray. În Konya, vechea capitală a 

sultanatului Selgiucid, patria dervişilor rotitori, vizităm ruinele Palatului Selgiucid şi 

mormântul lui Mevlana, cel mai mare poet mistic persan, ai cărui discipoli se consideră 

dervişii. Traseul continuă pentru cazare în zona Antalya. 
 

 Ziua 6. ANTALYA  

Mic dejun. Vizita frumoasei staţiuni Side, care oferă o impresionantă “colecţie” de 

vestigii arheologice: Amfiteatrul grec, Apeductele romane şi Templele lui Apolo şi 

Artemis.  Urmează o scurtă oprire la renumita cascadă Manavgat, apoi admirăm cel mai 

bine conservat teatru antic din Asia Mică, teatrul din Aspendos. Încheiem ziua cu o 

plimbare pietonală în centrul istoric al Antalyei (Portul Vechi). Timp liber pentru 

shopping în zona comercială a oraşului.  Opţional Croazieră pe Mediterană. Cazare în 

zona Antalya. 
 

 

TURCIA, Fascinaţia CAPPADOCIEI 
Istanbul – Ankara – Cappadocia – Goreme – Uchisar – Kaymakly – Konya - Antalya – Side – 

Aspendos – Manavgat – Pamukkale – Hyerapolis – Marmaris – Insula Rodos – Bodrum – Milet – 

Didyma – Efes – Troia   

12 zile  

de la 355 € 
autocar 
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BONU SURI  

 REDUCERE 50%  la croaziera 

în RODOS (excepţie taxele de 

port 15 €/pers.) pentru 

posesorii de PELLERIN CLUB 

CARD. 

 NOU! Pachet asigurări inclus: 

asigurare medicală, asigurare 

storno, asigurare de bagaj pentru  

posesorii de PELLERIN CLUB 

CARD  
 

PREŢ UL I NCLU DE  

 transport cu autocar climatizat, 

clasificat 2 - 4*, exceptând zilele 

2 şi 8;  

 11 cazări cu mic dejun în hoteluri 

2-4* (vezi suplimentul de cină);  

 ghid însoţitor din partea agenţiei 

pe traseu. 

 

NU SU NT I NCLU SE  ÎN  P REŢ  

 croaziera (cca 44 € + 15 € taxa de 

port) şi transportul local în Rodos 

şi Istanbul; 

 intrările la obiectivele turistice 

(inclusiv în excursiile opţionale), 

serviciile de ghizi locali, alte taxe 

şi cheltuieli personale. 

 

REDUCE RE DE  P ÂNĂ L A 2 5 % 

prin CUMULAREA reducerilor 

calculate după cum urmează: 

 PRIMII 5 - 5% REDUCERE pentru 

primii 5 turişti înscrişi în fiecare 

excursie până la 30.10.2015 

 FIRST MINUTE -  5% REDUCERE 

pentru achitarea a 50% avans din 

preţul excursiei până la 

30.10.2015 

 REDUCERE 3 – 10% pentru 

GRUPURI (minim 6 pers. pe 

acelaşi circuit şi aceeaşi dată de 

plecare) – vezi condiţii înscriere 

 REDUCERE 3 – 5% pentru CLIENŢI 

FIDELI (minim 3 vacanţe 

organizate de Christian Tour sau 

prin colaboratorii săi). 

 REDUCERE 3% pentru ultimele 5 

locuri pe lista cu ordinea de 

îmbarcare în autocar. 

 

 

 

 Ziua 7. PAMUKKALE – HYERAPOLIS - MARMARIS (430 km) 

Mic dejun. Plecare la Pamukkale pentru a admira "Piscina Cleopatrei”, de unde izvorăsc 

ape termale captate în cetatea antică Hyerapolis situată în apropiere. Continuăm spre 

Marmaris, renumita staţiune de pe ţărmul Mediteranei. Cazare în Marmaris. 
 

 Ziua 8. INSULA RODOS 

Mic dejun. Timp liber în staţiune. Opţional croazieră în "Insula Trandafirilor”. În oraşul 

Rodos se recomandă folosirea trenuleţului turistic, apoi se admiră Portul (cu locul unde 

se află "Colosul”), Aleea Cavalerilor şi Palatul Guvernamental. Utilizând mijloacele de 

transport local se poate ajunge în Lindos, renumit pentru Templul Atenei şi Castelul 

Cruciaţilor. Întoarcere pentru cazare în Marmaris. 
 

 Ziua 9. BODRUM – MILET – DIDYMA - KUSADASI (295 km) 

După micul dejun, plecare spre Bodrum, oraşul lui Herodot unde se înălţa în antichitate 

încă una din cele 7 minuni ale lumii: Mausoleul de la  Halikarnassos. Vizită la castelul 

medieval, transformat azi în muzeu de arheologie submarină. Drumul continuă spre 

Kusadasi, cu o scurtă oprire la cetăţile antice Milet şi Didyma. Cazare în Kusadasi. 
 

 Ziua 10. EFES - CASA FECIOAREI MARIA  

Mic dejun. Excursie la Efes, oraş antic renumit pentru Templul Zeiţei Artemis, minune a 

lumii antice. Se vizitează situl arheologic, cu impunătoarea bibliotecă şi Casa Fecioarei 

Maria. După-amiază program liber la dispoziţia turiştilor în Kusadasi. Cazare la acelaşi 

hotel. 
 

 Ziua 11. KUSADASI – BERGAMA - TROIA (390 km) 

Mic dejun. În drum spre Marea Marmara, scurte popasuri pentru a vizita Cetăţile 

Pergamon şi Troia. Seara sosire şi cazare în Canakkale. 
 

 Ziua 12.  Canakkale - Bucuresti (615 km) 

Mic dejun. Traversăm Dardanelele şi continuăm traseul spre ţară. Sosire în Bucureşti 

după 21.30, în funcţie de trafic şi formalităţile vamale. 

 

 

DATE DE 

PLECARE 2016 

16.04, 

29.09  

29.04, 07.05*, 

12.05, 18.05,  

25.05, 04.06, 

11.09*, 17.09 

14.06*, 20.06, 

06.08*, 12.08, 

18.08, 24.08, 

30.08, 05.09 

Supl. 

SGL 

Copii   

6-12 ani 

Hotel 3* / Loc în 

cameră DBL 

355 € 365 € 375 € 165 € 345 € 

Hotel 4* / Loc în 

cameră DBL 

- 445 € 455 € 165 € 425 € 

*Grup minim 20 persoane pentru fiecare categorie de hotel 

 

OPŢIONAL supliment 25 €/pers pentru 5 cine la restaurantele hotelurilor pentru 

plecările care au cazări la hoteluri de 3* (minim 20 pers.) 

OPŢIONAL supliment 50 €/pers pentru 5 cine la restaurantele hotelurilor (minim 20 

pers.) pentru plecările care au cazări la hoteluri 4* (07.05*, 14.06*, 06.08*, 11.09*) 

 

NOTE  

1 În unele oraşe de pe traseu, autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. 

Aceasta se va achita de către turişti la recepţia hotelurilor. 

2 Autocarul va prelua şi turiştii sosiţi cu avionul la Istanbul. 

3 Ordinea cazărilor şi vizitarea din fiecare zi a obiectivelor turistice se pot modifica, asigurând 

vizitarea tuturor obiectivelor din program.  
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EXEMPLE  DE  C AZ ĂRI  

 

Istanbul 

http://www.grandshotel.com/english/  

 

Zona Ankara 

http://www.sergah.com/#/english/hotel/a

bout-hotel/  

 

Nevsehir 

http://www.taskinhotel.com.tr/index.php  

 

Antalya 

http://www.startotel.com/ 

 

Marmaris 
http://www.kocerbeachhotel.com   

 

Kusadasi 

http://www.clubscalanuova.com/?dil=en 

 

Canakkale 

http://www.hotelbogaz.com/eng/  

 

4 Obiectivele din program marcate cu caractere bold italice se vizitează pe exterior. 

5 Copiii beneficiază de reducere pentru cazare în cameră cu doi adulţi.  

6 Pentru explicaţiile la obiectivele turistice, grupul va achita câte 10 €/pers. în Turcia, pentru 

servicii de ghizi locali (obligatoriu impus prin lege).  

7 TURIŞTII TREBUIE SĂ DEŢINĂ PAŞAPORT VALABIL MINIM 6 LUNI DE LA DATA IEŞIRII DIN 

TURCIA. 

8 Acest program este de tip „Relax” . Va recomandam sa analizati in catalog lista circuitelor 

clasificate in functie de dificultate si detaliile categoriilor de clasificare. 

 

 

Grup minim 35 pers. 

 

 

GRAD DE  REALIZ ARE  &  CL ASI FIC ARE  AUTOC ARE  

Pe acest program, în sezoanele 2013, 2014 şi 2015 s-au realizat 

42 grupuri, din care 38 grupuri au beneficiat de autocare clasificate 3* şi 4*. 

 

 

PUNC TELE  DE  ÎMB ARC AR E  GRATU IT Ă  

(autocar sau microbuz): 

 

BUCUREŞTI Autogara Christian Tour - Calea Griviţei nr. 158    05.45 

 

Dacă turiştii se îmbarcă dintr-o altă localitate decât Bucureşti, aceştia trebuie să 

informeze cu minim 15 zile înainte de data plecării agenţia la care s-au înscris. 

Înscrierile cu mai puţin de 15 zile înainte se vor face numai în funcţie de capacitatea 

mijlocului de transport utilizat. 

 

Turiştii sunt rugaţi să se prezinte la locul de îmbarcare cu cca 15- 30 min. înainte de 

ora comunicată. 

 

Orele sunt estimative, în funcţie de condiţiile meteorologice şi de trafic. Numerele de 

telefon ale ghizilor sau şoferilor se vor comunica cu 2- 3 zile înaintea plecării, urmând 

a ţine legătura cu aceştia pentru a vă informa privind situaţia concretă din ziua plecării 

(ora exactă a sosirii în oraşul dumneavoastră). 

 
 

ATENŢIE! Grupul NU VA AŞTEPTA turiştii care întârzie la îmbarcare. 

TURIŞTII TREBUIE SĂ DEŢINĂ PAŞAPORT VALABIL MINIM 6 LUNI DE LA DATA IEŞIRII 

DIN TURCIA. 

 

 

 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 
 

http://www.grandshotel.com/english/
http://www.sergah.com/#/english/hotel/about-hotel/
http://www.sergah.com/#/english/hotel/about-hotel/
http://www.taskinhotel.com.tr/index.php
http://www.startotel.com/
http://www.kocerbeachhotel.com/
http://www.clubscalanuova.com/?dil=en
http://www.hotelbogaz.com/eng/
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Stii ca te numesti Pellerin atunci cand 

toate semnele sunt de partea ta: iti 

place sa calatoresti in jurul lumii, sa 

aduni amintiri de neuitat, astepti cu 

nerabdare sa vizitezi locuri inedite si 

te hranesti cu aventura specifica 

fiecarui loc nou pe care il descoperi. 

Iar daca am aflat ca esti un calator 

veritabil, atunci inseamna ca meriti cu 

desavarsire sa faci parte din clubul 

Pellerin, concept creat special pentru 

tine. Intotdeauna Pellerin-ul se va 

intoarce din calatoriile sale mai bogat. 

Cum poti deveni membru? 

Regulamentul si toate detaliile de 

care ai nevoie sunt disponibile la 

adresa www.pellerin.ro. 

Pellerin Club Card este un card 

nominal care se achizitioneaza contra 

cost (25 euro) si vine in intampinarea 

ta cu o multitudine de avantaje, inca 

de la inceput: de la asigurari gratuite 

(medicala/ storno sau bagaje), la 

reduceri de pana la 25% acordate la 

circuitele cumparate, dar si beneficii 

oferite de partenerii nostri, in tara. 

Program 

 Ziua 1. BUCUREŞTI - ISTANBUL (625 km) 
Ora 6:00 Plecare din Bucureşti, de la Autogara Christian Tour, Calea Griviţei nr. 158, pe 

ruta Russe - Edirne- Istanbul. În Edirne se vizitează Moscheea Selimiye, a cărei 

importanţă e subliniată de cele patru minarete, inclusă în patrimoniul UNESCO. Cazare la 

Istanbul. 

 
 

 Ziua 2. ISTANBUL  

Mic dejun. Întreaga zi o dedicăm vizitării metropolei care se întinde pe 2 continente: 

Moscheea Albastră, Biserica Sfânta Sofia şi Palatul Topkapi (Palatul, Haremul Sultanului, 

Tezaurul). Seara, program liber pentru vizitarea Bazarului. Cazare în Istanbul. 

 
 

 Ziua 3. ISTANBUL - Insula Prinţului 

Mic dejun. Timp liber în Istanbul sau opţional (40 euro) Croazieră pe Marea Marmara 

spre Buyukada – Insula Prinţului (include turul insulei cu trăsura şi masa de prânz cu 

băuturi). Întoarcere în Istanbul pentru vizite individuale şi shopping. Cazare în Istanbul. 

 
 

 Ziua 4. ISTANBUL - Croazieră pe Bosfor  

Mic dejun. Dimineaţă vom vizita Palatul Dolmabahce, situat pe malul Bosforului, simbol 

al măririi şi decadenţei Imperiului Otoman. Opţional, croazieră pe Bosfor (10 euro). Timp 

liber în Istanbul pentru vizite individuale şi shopping. Cazare în Istanbul. 

 
 

 Ziua 5. ISTANBUL - BUCUREŞTI (625 km) 
Mic dejun. Plecare din Istanbul. Se tranzitează teritoriul Bulgariei. Sosire în Bucureşti 

după 21.30, în funcţie de trafic şi formalităţile vamale. 

 

 

DATE DE 

PLECARE 2016 

19.10, 

26.10  

13.04, 27.04, 

04.05, 18.05, 

01.06, 15.06, 

06.07, 24.08, 

07.09, 21.09, 

05.10 

20.04, 11.05, 

25.05, 22.06, 

13.07, 31.08, 

14.09, 28.09, 

12.10 

Supl. 

SGL 

Copii 6-

12 ani 

Al 3-lea 

adult în 

cameră 

ART’Otel  

(sau similar)  

/ Loc în cam. DBL 

145 € 155 € 155 € 59 € 131 € 141 € 

Hotel Grand S 4* 

(sau similar) 

/ Loc în cam. DBL 

175 € - 181 € 79 € 155 € 165 € 

 

ISTANBUL, Poarta Orientului 
Edirne – Istanbul - Moscheea Albastră – Sfânta Sofia – Palatul Topkapi – Marea Marmara - Insula 

Prinţului – Strâmtoarea Bosfor - Palatul Dolmabahce 

5 zile  

de la 145 € 
autocar 
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BONU SURI  

 GRATUIT - Tur de Istanbul by 

night cu trecere peste Bosfor 

în ASIA. 

 NOU! Pachet asigurări inclus: 
asigurare medicală, asigurare 
storno, asigurare de bagaj pentru  
posesorii de PELLERIN CLUB 
CARD  

 

PREŢ UL I NCLU DE  

 transport cu autocar climatizat, 

clasificat 2 - 4*, in zilele 1 şi 5;  

 4 cazări cu mic dejun în hotel 

echivalent 3* (standarde locale); 

 tur de Istanbul by night cu 

trecere peste Bosfor în ASIA; 

 ghid însoţitor din partea agenţiei 

pe traseu. 

 

NU SU NT I NCLU SE  ÎN  P REŢ  

 excursie opţională în Insula 

Prinţului, cu masa de prânz 

inclusă; 

 croazieră pe Bosfor                      

(10 euro/pers).  

 intrările la obiectivele turistice 

(inclusiv în excursiile opţionale), 

serviciile de ghizi locali,  alte taxe 

şi cheltuieli personale. 

 

REDUCE RE DE  P ÂNĂ L A 2 5 % 

prin CUMULAREA reducerilor 

calculate după cum urmează: 

 PRIMII 5 - 5% REDUCERE pentru 

primii 5 turişti înscrişi în fiecare 

excursie până la 30.10.2015 

 FIRST MINUTE -  5% REDUCERE 

pentru achitarea a 50% avans din 

preţul excursiei până la 

30.10.2015 

 REDUCERE 3 – 10% pentru 

GRUPURI (minim 6 pers. pe 

acelaşi circuit şi aceeaşi dată de 

plecare) – vezi condiţii înscriere 

 REDUCERE 3 – 5% pentru CLIENŢI 

FIDELI (minim 3 vacanţe 

organizate de Christian Tour sau 

prin colaboratorii săi). 

 REDUCERE 3% pentru ultimele 5 

locuri pe lista cu ordinea de 

îmbarcare în autocar. 

 

 

NOTE  

9 Autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de către 

turişti la recepţia hotelurilor. 

10 Ordinea cazărilor şi vizitarea din fiecare zi a obiectivelor turistice se pot modifica, asigurând 

vizitarea tuturor obiectivelor din program.  

11 Obiectivele din program marcate cu caractere bold italice se vizitează pe exterior. 

12 Copiii beneficiază de reducere pentru cazare în cameră cu doi adulţi.  

13 Pentru explicaţiile la obiectivele turistice (ziua 2), grupul va achita câte 5 €/pers. în Turcia, 

pentru servicii de ghizi locali (obligatoriu impus prin lege).  

14 Acest program este de tip „Relax” . Va recomandam sa analizati in catalog lista circuitelor 

clasificate in functie de dificultate si detaliile categoriilor de clasificare. 

 

 

Grup minim 35 pers. 

 

GRAD  DE   RE ALI ZA RE  &  C LASI FIC ARE  AUTOC ARE  

Pe acest program, în sezoanele 2013, 2014 şi 2015 s-au realizat 51  grupuri, din care  45 

grupuri au beneficiat de autocare de  3* şi 4*. 

 

 

PUNC TELE  DE  Î MB ARC ARE GRATU IT Ă  

(autocar sau microbuz): 

 

BUCUREŞTI Autogara Christian Tour - Calea Griviţei nr. 158    05.45 

 

Dacă turiştii se îmbarcă dintr-o altă localitate decât Bucureşti, aceştia trebuie să 

informeze cu minim 15 zile înainte de data plecării agenţia la care s-au înscris. Înscrierile 

cu mai puţin de 15 zile înainte se vor face numai în funcţie de capacitatea mijlocului de 

transport utilizat. 

 

Turiştii sunt rugaţi să se prezinte la locul de îmbarcare cu cca 15- 30 min. înainte de ora 

comunicată. 

 

Orele sunt estimative, în funcţie de condiţiile meteorologice şi de trafic. Numerele de 

telefon ale ghizilor sau şoferilor se vor comunica cu 2- 3 zile înaintea plecării, urmând a 

ţine legătura cu aceştia pentru a vă informa privind situaţia concretă din ziua plecării (ora 

exactă a sosirii în oraşul dumneavoastră). 

 
 

ATENŢIE! Grupul NU VA AŞTEPTA turiştii care întârzie la îmbarcare. 

 

TURIŞTII TREBUIE SĂ DEŢINĂ PAŞAPORT VALABIL MINIM 6 LUNI DE LA DATA IEŞIRII DIN 

TURCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 
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Stii ca te numesti Pellerin atunci cand 

toate semnele sunt de partea ta: iti 

place sa calatoresti in jurul lumii, sa 

aduni amintiri de neuitat, astepti cu 

nerabdare sa vizitezi locuri inedite si 

te hranesti cu aventura specifica 

fiecarui loc nou pe care il descoperi. 

Iar daca am aflat ca esti un calator 

veritabil, atunci inseamna ca meriti cu 

desavarsire sa faci parte din clubul 

Pellerin, concept creat special pentru 

tine. Intotdeauna Pellerin-ul se va 

intoarce din calatoriile sale mai bogat. 

Cum poti deveni membru? 

Regulamentul si toate detaliile de 

care ai nevoie sunt disponibile la 

adresa www.pellerin.ro. 

Pellerin Club Card este un card 

nominal care se achizitioneaza contra 

cost (25 euro) si vine in intampinarea 

ta cu o multitudine de avantaje, inca 

de la inceput: de la asigurari gratuite 

(medicala/ storno sau bagaje), la 

reduceri de pana la 25% acordate la 

circuitele cumparate, dar si beneficii 

oferite de partenerii nostri, in tara. 

Program 

 Ziua 1. BUCUREŞTI - ISTANBUL (625 km) 
Ora 6:00 Plecare din Bucureşti, de la Autogara Christian Tour, Calea Griviţei nr. 158, pe 

ruta Russe – Edirne - Istanbul. În Edirne se vizitează Moscheea Selimiye, a cărei 

importanţă e subliniată de cele 4 minarete, inclusă în patrimoniul UNESCO. Cazare la 

Istanbul. 
 

 

 Ziua 2. ISTANBUL  

Mic dejun. Timp liber pentru shopping sau vizite individuale. Cazare în Istanbul. 
 

 

 Ziua 3. ISTANBUL 

Mic dejun. Întreaga zi o dedicăm vizitării metropolei care se întinde pe 2 continente: 

Moscheea Albastră, Biserica Sfânta Sofia şi Palatul Topkapi (Palatul, Haremul Sultanului, 

Tezaurul). Seara program liber pentru vizitarea Bazarului. Cazare în Istanbul. 
 

 

 Ziua 4. ISTANBUL - Insula Prinţului 

Mic dejun. Timp liber în Istanbul sau opţional (40 euro) Croazieră pe Marea Marmara, 

spre Buyukada – Insula Prinţului (include turul insulei cu trăsura şi masa de prânz cu 

băuturi). Întoarcere în Istanbul pentru vizite individuale şi shopping. Cazare în Istanbul. 
 

 

 Ziua 5. ISTANBUL  

Mic dejun. Timp liber pentru shopping sau vizite individuale. Cazare în Istanbul. 
 

 

 Ziua 6. ISTANBUL - Croazieră pe Bosfor  

Mic dejun. Dimineaţă vom vizita Palatul Dolmabahce, situat pe malul Bosforului, simbol 

al măririi şi decadenţei Imperiului Otoman. Opţional, croazieră pe Bosfor (10 euro). Timp 

liber în Istanbul pentru vizite individuale şi shopping. Cazare în Istanbul 
 

 

 Ziua 7. ISTANBUL - BUCUREŞTI (625 km) 
Mic dejun. Plecare din Istanbul. Se tranzitează teritoriul Bulgariei. Sosire în Bucureşti 

după 21.30, în funcţie de trafic şi formalităţile vamale. 

 

 

DATE DE PLECARE 2016 17.04  22.05, 19.06, 21.08, 

04.09, 18.09 

Supl. 

SGL 

Copii 6-

12 ani 

Al 3-lea 

adult în 

cameră 

ART’Otel (sau similar)  

/ Loc în cameră DBL 

195 € 215 € 89 € 175 € 185 € 

Hotel Grand S 4* 

 (sau similar)  

/ Loc în cameră DBL 

235 € 245 € 109 € 198 € 224 € 

 

ISTANBUL, Insula Prinţului 
Edirne – Istanbul - Moscheea Albastră – Sfânta Sofia – Palatul Topkapi – Marea Marmara - Insula 

Prinţului – Strâmtoarea Bosfor - Palatul Dolmabahce 

7 zile  

de la 195 € 
autocar 
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BONU SURI  

 GRATUIT - Tur de Istanbul by 

night cu trecere peste Bosfor 

în ASIA. 

 GRATUIT- Croazieră pe 

Bosfor. 

 NOU! Pachet asigurări inclus: 

asigurare medicală, asigurare 

storno, asigurare de bagaj pentru  

posesorii de PELLERIN CLUB 

CARD  
 

PREŢ UL I NCLU DE  

 transport cu autocar climatizat, 

clasificat 2 - 4*, in  zilele 1 şi 7;  

 6 cazări cu mic dejun în hotel 

echivalent 3* (standarde locale); 

 croazieră pe Bosfor;  

 tur de Istanbul by night cu 

trecere peste Bosfor în ASIA; 

 ghid însoţitor din partea agenţiei 

pe traseu. 

 

NU SU NT I NCLU SE  ÎN  P REŢ  

 excursie opţională în Insula 

Prinţului, cu masa de prânz 

inclusă; 

 intrările la obiectivele turistice 

(inclusiv în excursiile opţionale), 

serviciile de ghizi locali,  alte taxe 

şi cheltuieli personale. 

 

REDUCE RE DE  P ÂNĂ L A 2 5 % 

prin CUMULAREA reducerilor 

calculate după cum urmează: 

 PRIMII 5 - 5% REDUCERE pentru 

primii 5 turişti înscrişi în fiecare 

excursie până la 30.10.2015 

 FIRST MINUTE -  5% REDUCERE 

pentru achitarea a 50% avans din 

preţul excursiei până la 

30.10.2015 

 REDUCERE 3 – 10% pentru 

GRUPURI (minim 6 pers. pe 

acelaşi circuit şi aceeaşi dată de 

plecare) – vezi condiţii înscriere 

 REDUCERE 3 – 5% pentru CLIENŢI 

FIDELI (minim 3 vacanţe 

organizate de Christian Tour sau 

prin colaboratorii săi). 

 REDUCERE 3% pentru ultimele 5 

locuri pe lista cu ordinea de  

îmbarcare în autocar.  

 

NOTE  

15 Autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de către 

turişti la recepţia hotelurilor. 

16 Ordinea cazărilor şi vizitarea din fiecare zi a obiectivelor turistice se pot modifica, asigurând 

vizitarea tuturor obiectivelor din program.  

17 Obiectivele din program marcate cu caractere bold italice se vizitează pe exterior. 

18 Copiii beneficiază de reducere pentru cazare în cameră cu doi adulţi.  

19 Pentru explicaţiile la obiectivele turistice (ziua 2), grupul va achita câte 5 €/pers în Turcia, 

pentru servicii de ghizi locali (obligatoriu impus prin lege).  

20 Acest program este de tip „Relax” . Va recomandam sa analizati in catalog lista circuitelor 

clasificate in functie de dificultate si detaliile categoriilor de clasificare. 

 

 

Grup minim 35 pers. 

 

GRAD  DE   RE ALI ZARE  &  C LASI FIC ARE  AUTOC ARE  

Pe acest program, în sezoanele 2014 şi 2015 s-au realizat 5 grupuri. Toate grupurile au 

beneficiat de autocare 3 şi 4*. 

 

 

PUNC TELE  DE  ÎMB ARC AR E  GRATU IT Ă  

(autocar sau microbuz): 

 

BUCUREŞTI Autogara Christian Tour - Calea Griviţei nr. 158    05.45 

 

Dacă turiştii se îmbarcă dintr-o altă localitate decât Bucureşti, aceştia trebuie să 

informeze cu minim 15 zile înainte de data plecării agenţia la care s-au înscris. Înscrierile 

cu mai puţin de 15 zile înainte se vor face numai în funcţie de capacitatea mijlocului de 

transport utilizat. 

 

Turiştii sunt rugaţi să se prezinte la locul de îmbarcare cu cca 15- 30 min. înainte de ora 

comunicată. 

 

Orele sunt estimative, în funcţie de condiţiile meteorologice şi de trafic. Numerele de 

telefon ale ghizilor sau şoferilor se vor comunica cu 2- 3 zile înaintea plecării, urmând a 

ţine legătura cu aceştia pentru a vă informa privind situaţia concretă din ziua plecării (ora 

exactă a sosirii în oraşul dumneavoastră). 

 
 

ATENŢIE! Grupul NU VA AŞTEPTA turiştii care întârzie la îmbarcare. 

TURIŞTII TREBUIE SĂ DEŢINĂ PAŞAPORT VALABIL MINIM 6 LUNI DE LA DATA IEŞIRII DIN 

TURCIA. 

 

 

 

 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 
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Stii ca te numesti Pellerin atunci cand 

toate semnele sunt de partea ta: iti 

place sa calatoresti in jurul lumii, sa 

aduni amintiri de neuitat, astepti cu 

nerabdare sa vizitezi locuri inedite si 

te hranesti cu aventura specifica 

fiecarui loc nou pe care il descoperi. 

Iar daca am aflat ca esti un calator 

veritabil, atunci inseamna ca meriti cu 

desavarsire sa faci parte din clubul 

Pellerin, concept creat special pentru 

tine. Intotdeauna Pellerin-ul se va 

intoarce din calatoriile sale mai bogat. 

Cum poti deveni membru? 

Regulamentul si toate detaliile de 

care ai nevoie sunt disponibile la 

adresa www.pellerin.ro. 

Pellerin Club Card este un card 

nominal care se achizitioneaza contra 

cost (25 euro) si vine in intampinarea 

ta cu o multitudine de avantaje, inca 

de la inceput: de la asigurari gratuite 

(medicala/ storno sau bagaje), la 

reduceri de pana la 25% acordate la 

circuitele cumparate, dar si beneficii 

oferite de partenerii nostri, in tara. 

 

Program 

 Ziua 1. Bucureşti - ISTANBUL (625 km)  

Ora 6:00. Plecare din Bucureşti, de la Autogara Christian Tour, Calea Griviţei nr. 158, pe 

ruta Russe – Edirne - Istanbul. În Edirne se vizitează Moscheea Selimiye, a cărei 

importanţă e subliniată de cele patru minarete, inclusă în patrimoniul UNESCO. Sosire şi 

cazare în zona Istanbul- Izmit. 
 

 Ziua 2. ISTANBUL – PAMUKKALE – HIERAPOLIS - ANTALYA (790 km) 

Mic dejun. Plecare la Pamukkale pentru a admira imaculatele formaţiuni calcaroase 

("Piscina Cleopatrei”) de unde izvorăsc ape termale captate în cetatea antică Hierapolis 

situată în apropiere. Continuăm spre Antalya, renumita staţiune de la ţărmul 

Mediteranei. Cazare în zona Antalya. 
 

 Ziua 3. ANTALYA – SIDE - Cascada MANAVGAT - ASPENDOS 

Mic dejun. Vizita frumoasei staţiuni Side, care oferă o impresionantă “colecţie” de 

vestigii arheologice: Teatrul Roman din sec. 2 AD, Apeductele romane şi Templele lui 

Apollo şi Diana. Urmează o scurtă oprire la renumita cascadă Manavgat şi apoi admirăm 

cel mai bine conservat teatru antic din Asia Mică, teatrul din Aspendos. Încheiem ziua cu 

o plimbare pietonală în centrul istoric al Antalyei (Portul Vechi). Timp liber pentru 

shopping în zona comercială a oraşului.  Opţional croazieră pe Mediterană. Cazare în 

zona Antalya. 
 

 Ziua 4. ANTALYA – KONYA - KAYMAKLY (485 km) 

Mic dejun. Plecare spre Konya, vechea capitală a sultanatului Selgiucid, patria dervişilor 

rotitori, se vizitează ruinele Palatului Selgiucid şi mormântul lui Mevlana, cel mai mare 

poet mistic persan, ai cărui discipoli se consideră dervişii. Traseul continuă pe vechiul 

"Drum al Mătăsii” via Aksaray. Vizita oraşului subteran Kaymakly, loc de refugiu pentru 

primii creştini. Seara cazare la Nevsehir. 
 

 Ziua 5. CAPPADOCIA – GOREME – UCHISAR - ANKARA (230 km) 

Mic dejun. Ne aflăm pe tărâmul fascinant al Cappadociei, situat parcă în afara timpului. 

Se vizitează muzeul în aer liber din Valea Goreme, unde mulţimea bisericuţelor dăltuite 

în piatră de generaţii de protocreştini alcătuiau un important centru monastic. Urmează 

apoi Uchisar, important centru turistic al regiunii. Plecare spre Ankara unde vă vor 

încânta Coloana lui Iulian, Băile Romane, Moscheea Haci Bayram Camii (ridicată în sec. al 

XV-lea), Templul lui Augustus, Zidurile Oraşului cu Turnul Otoman. Cazare în Ankara. 

 

 Ziua 6. ANKARA -  ISTANBUL (445 km) 

Mic dejun. Vizită la Mausoleul lui Ataturk, părintele Turciei moderne. Plecare spre 

Istanbul, unde vom vizita Palatul Dolmabahce situat pe malul Bosforului - simbol al 

măririi şi decadenţei imperiului otoman. Urmează Croaziera pe Bosfor, apoi cazare la 

Istanbul. 

 

 

            CAPPADOCIA 
Istanbul – Pamukkale – Hierapolis – Antalya – Side – Aspendos – Manvgat – Konya – Kaymakly – 

Uchisar – Goreme - Ankara   

8 zile  

de la 265 € 
autocar 
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BONU SURI  

 GRATUIT - tur de Istanbul cu 

trecere peste BOSFOR. 

 GRATUIT - Croazieră pe 

BOSFOR + SIDE şi Cascada 

Manavgat. 

 NOU! Pachet asigurări inclus: 

asigurare medicală, asigurare 

storno, asigurare de bagaj pentru  

posesorii de PELLERIN CLUB 

CARD  
 

PREŢ UL I NCLU DE  

 transport cu autocar climatizat, 

clasificat 2 - 4*, exceptând ziua 7;  

 7 cazări cu mic dejun în hoteluri 

2-4*; 

 tur de Istanbul cu trecere peste 

BOSFOR; 

 Croazieră pe BOSFOR + SIDE şi 

Cascada Manavgat; 

 ghid însoţitor din partea agenţiei 

pe traseu. 

 

NU SU NT I NCLU SE  ÎN  P REŢ  

 intrările la obiectivele turistice 

(inclusiv în excursiile opţionale), 

serviciile de ghizi locali, alte taxe 

şi cheltuieli personale. 

 

REDUCE RE DE  P ÂNĂ L A 2 5 % 

prin CUMULAREA reducerilor 

calculate după cum urmează: 

 PRIMII 5 - 5% REDUCERE pentru 

primii 5 turişti înscrişi în fiecare 

excursie până la 30.10.2015 

 FIRST MINUTE -  5% REDUCERE 

pentru achitarea a 50% avans din 

preţul excursiei până la 

30.10.2015 

 REDUCERE 3 – 10% pentru 

GRUPURI (minim 6 pers. pe 

acelaşi circuit şi aceeaşi dată de 

plecare) – vezi condiţii înscriere 

 REDUCERE 3 – 5% pentru CLIENŢI 

FIDELI (minim 3 vacanţe 

organizate de Christian Tour sau 

prin colaboratorii săi). 

 REDUCERE 3% pentru ultimele 5 

locuri pe lista cu ordinea de 

îmbarcare în autocar. 

 

 

 

 

 Ziua 7.  ISTANBUL 

Mic dejun. Întreaga zi o dedicăm vizitării metropolei care se întinde pe 2 continente: 

Moscheea Albastră, Biserica Sfânta Sofia şi Palatul Topkapi (Palatul, Haremul Sultanului, 

Tezaurul). Seara, program liber pentru vizitarea Bazarului. Cazare la Istanbul. 
 

 Ziua 8. Istanbul - BUCUREŞTI (625 km) 

Mic dejun. Plecare din Istanbul. Se tranzitează teritoriul Bulgariei. Sosire în Bucureşti 

după 21.30, în funcţie de trafic şi formalităţile vamale. 

  

DATE DE PLECARE 

2016 

28.04, 17.05, 24.05, 31.05, 

13.06, 11.08, 23.08, 04.09, 

16.09, 26.09, 04.10 

Supl. 

SGL 

Copii   

6-12 ani 

Al 3-lea adult în 

cameră 

Loc în cameră DBL 265 € 109 € 215 € 239 € 

 
N OTE  

21 În unele oraşe de pe traseu, autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta 

se va achita de către turişti la recepţia hotelurilor. 

22 Autocarul va prelua şi turiştii sosiţi cu avionul la Istanbul. 

23 Ordinea cazărilor şi vizitarea din fiecare zi a obiectivelor turistice se pot modifica, asigurând vizitarea 

tuturor obiectivelor din program.  

24 Obiectivele din program marcate cu caractere bold italice se vizitează pe exterior. 

25 Copiii beneficiază de reducere pentru cazare în cameră cu doi adulţi.  

26 Pentru explicaţiile la obiectivele turistice, grupul va achita câte 10 €/pers. în Turcia, pentru servicii de 

ghizi locali (obligatoriu impus prin lege).  

27 Acest program este de tip „Economic” . Va recomandam sa analizati in catalog lista circuitelor 

clasificate in functie de dificultate si detaliile categoriilor de clasificare. 

Grup minim 35 pers. 

 

GR AD  D E  RE ALI ZARE  & C LA S IF IC ARE  AU TOC ARE  

Pe acest program, în sezoanele 2013, 2014 şi 2015 s-au realizat 19 grupuri, din care  17 grupuri au 

beneficiat de autocare clasificate 3* si 4*. 

 

P UN C TE LE  D E  ÎMB ARC AR E  GRAT UI TĂ  

(autocar sau microbuz): 

BUCUREŞTI Autogara Christian Tour - Calea Griviţei nr. 158    05.45 

Dacă turiştii se îmbarcă dintr-o altă localitate decât Bucureşti, aceştia trebuie să informeze cu minim 15 

zile înainte de data plecării agenţia la care s-au înscris. Înscrierile cu mai puţin de 15 zile înainte se vor 

face numai în funcţie de capacitatea mijlocului de transport utilizat.  

Turiştii sunt rugaţi să se prezinte la locul de îmbarcare cu cca 15- 30 min. înainte de ora comunicată. 

Orele sunt estimative, în funcţie de condiţiile meteorologice şi de trafic. Numerele de telefon ale ghizilor 

sau şoferilor se vor comunica cu 2- 3 zile înaintea plecării, urmând a ţine legătura cu aceştia pentru a vă 

informa privind situaţia concretă din ziua plecării (ora exactă a sosirii în oraşul dumneavoastră). 

 

ATENŢIE! Grupul NU VA AŞTEPTA turiştii care întârzie la îmbarcare. 

TURIŞTII TREBUIE SĂ DEŢINĂ PAŞAPORT VALABIL MINIM 6 LUNI DE LA DATA IEŞIRII DIN TURCIA. 

E XE MP LE  D E  C AZ Ă R I  2015  

Zona Istanbul- Izmit   http://www.otelaltinnal.com/  

Zona Antalya   http://www.startotel.com/  

Nevsehir  http://www.taskinhotel.com.tr/index.php 

Ankara http://www.sergah.com/#/english/hotel/about-hotel/  

 Istanbul   http://www.grandshotel.com/english/  

 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 

  

http://www.otelaltinnal.com/
http://www.startotel.com/
http://www.taskinhotel.com.tr/index.php
http://www.sergah.com/#/english/hotel/about-hotel/
http://www.grandshotel.com/english/

