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De la 175 €  
+ 95 euro (taxa aeroport) 

 

8 zile  Avion 
 
  

DATA DE PLECARE 2018 :  

29.09*, 06.10*, 20.10*, 03.11, 

17.11, 01.12, 15.12. 
DATA DE PLECARE 2019 :  

02.03, 09.03, 16.03, 23.03, 30.03, 

06.04, 13.04, 20.04, 04.05*, 11.05*, 

18.05*, 25.05*. 

 
TEMPERATURI MEDII IN TIMPUL 
ZILEI 

Octombrie – 27° C 

Noiembrie – 23° C 

Decembrie – 18° C 

 
 

P R E Ţ U L  I N C L U D E  
 7 nopti de cazare la hotel de  5* 

 7 demipensiune; 

 Transport avion Bucuresti-

Antalya-Bucuresti; 

 Transfer aeroport-hotel-aeroport; 

 Transport autocar pe durata 

programului; 

 Ghid însoţitor din partea agenţiei 

pe traseu. 
 

B O N U S U R I  
 NOU! CARD GRATUIT EstivAll! 

 

E X C U R S I I  O P Ț I O N A L E  

 Excursie Pamukkale - 60€/pers 

 Excursie Alanya - 30€/pers 

 Excursie Fire of Anatolia - 

50€/pers; 

 Excursie Hammam - 45€/pers; 

 Excursie Antalya si casacada 

Karpuzkaldiran - 45€/pers 

Tarifele sunt informative in functie 

de numarul de persoane. 

Program 
 

 Ziua 1. București – Antalya 
Călătoria noastră î ncepe din Aeroportul Otopeni de unde ne î mbarcăm pentru 

zborul spre Antalya. După aterizare, transfer la hotelul nostru şi cazare hotel 5*. 
 

 

 Ziua 2. Relaxare pe malul Marii Mediterane   
Î n cursul zilei avem î nta lnire cu reprezentantul local. “Şedinţă tehnică” ... 

discutăm programul pentru zilele următoare. Program liber la dispoziţie pentru plajă, 
soare şi valuri! Cazare la acelaşi hotel 5* 

 

 

 Ziua 3. Propunere excursie Pamukkale 

Program liber sau excursie opţională la Pamukkale, cu ale sale terase de travertin albe, 
semicirculare, desprinse parcă de pe o planetă î ndepărtată, din apele cărora aburul se 
ridică spre î nca ntarea turiştilor ce caută momente de relaxare, precum şi a celor ce 
apreciază proprietăţile incredibile ale apelor termale. Înspiraţi de muntele de un alb 
sclipitor, cu formaţiunile sale calcaroase, semicirculare, turcii au dat locului numele 
Pamukkale care î nseamnă “Castelul de bumbac”. Odată ajunşi la poalele muntelui, urcăm 
la pas, desculţi, bucura ndu-ne de priveliştea uimitoare şi de bla ndeţea netedă a teraselor 
de travertin. Î n apropierese află ruinele oraşului balnear, Hierapolis, un loc adorat de 
romani pentru izvoarele sale cu apă termală ce conţin minereuri de calcit alb. Acestea 
sunt şi sursa teraselor de travertin, azi deschise publicului larg pentru a testa din plin 
binefacerile apelor termale. Revigoraţi după baia fierbinte, cobora m spre ruinele oraşului 
Hierapolis, printre cele mai bine păstrate oraşe antice. Aici descoperim Poarta Frontinus , 
Strada Coloanelor, principala arteră a vechiului polis, Biserica Bizantină, ruinele 
Tempului lui Apollo, apoi urcăm spre spectaculosul Teatru Antic, construit din porunca 
î mpăratului Severus î n anul 206 d. Hr. Cazare la acelaşi hotel 5* 
 
Moment de răgaz :  

Termele Romane din vechiul Hierapolis invită doamnele tentate să se scalde î n 
Baia Cleopatrei, un locşor cu apă limpede, î n care se presupune că s-ar fi î mbăiat î nsăşi 
frumoasa regină egipteană. Apa are temperatura constantă de 36 ° C, indiferent de 
anotimp, şi se crede că ar avea proprietăţi de reîntinerire a tenului. Experienţa este unică, 
piscina cu apa limpede lasă să se vadă părţi din coloanele de marmură vechi de peste 
2000 de ani. (Accesul la piscină se plăteşte separat).  

 

 Ziua 4.  Propunere excursie Vizita Alanya 

Pentru azi am planificat o excursie în fermecătoarea regiune Alanya, așa că, 
după ce luăm micul dejun, urcăm la bordul autocarului și pornim la drum. Alanya este o 
stațiune de pe coasta de sud a Turciei, în care vizităm mai întâi Cetatea Alanyei, 
construită în secolul al XÎÎÎ-lea. Legenda spune că această cetate a fost darul de nuntă al 
lui Antoniu pentru regina Cleopatra. Una dintre cele mai frumoase plaje din Alanya 
poartă numele capricioasei regine. Următoarea prire va fi la Turnul Roșu, un turn cu 
însemnătate istorică, considerat simbol al orașului, apărând pe drapelul orașului.  
Construcția are o înălțime de 33 m și un diametru de 12.5 m, fiind un exemplu excelent 
de arhitectură militară medievală. Mergem mai departe la Peștera Damlatas ( denumită 
și Peștera Cleopatrei), aflată în apropiere de Plaja Cleopatrei. Peștera este faimoasă 
pentru puterile sale tămăduitoare, pentru tratarea astmului, datorită umidității ridicare, 
a nivelului ridicat de dioxid de carbon și a ionizării naturale.  
 
 
 
 
 
 
 

Antalya – Perla Turistica 
 
Născut dintr-un modest sat de pescari, Antalya este astăzi o destinație modernă care atrage anual milioane de oameni din toată 
lumea. Hotelurile cochete, plajele îngrijite și atenția permamantă a celor care lucrează în serviciul hotelier i-au adus Antalyei faima 
binemeritată de stațiune de top a Turciei 

 

Experiente culturale 
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EstivAll este conceptul unic Christian 
Tour adresat tuturor celor care iubesc 
calatoriile, vremea buna, soarele, 
cumparaturile, dar care au fost prea 
ocupati in sezonul de vara sa plece in 
vacanta. Acestia pot beneficia de un 
program complet pentru a-și petrece 
vacanța în cele mai variate destinații 
turistice, în perioada sezonului turistic 
redus octombrie-mai. 
Nemaipomenit! Înseamnă că poți 
pleca într-o vacanță premium si sa 
profiti de vremea buna chiar si in 
extra-sezon la prețuri incredibil de 
mici. Pentru ca totul sa fie ușor și 
accesibil, grupul de companii care 
activează sub umbrella Memento 
Group subvenționează și negociază 
costurile călătoriei, făcând produsul 
EstivAll unic pe piața din Europa. 
Această inițiativă se încadrează în 
sfera așa numitului turism social, 
oferind ocazia tuturor să descopere 
lumea. 

 
 

N U  S U N T  I N C L U S E  Î N  P R E Ţ  

 
 Excursiile opționale si intrari la 

obiectivele turistice, pentru grup 

minim de  30 de persoane; 

 Asigurari medicale si storno. 

 

S U P L I M E N T E  &  R E D U C E R I  

 
 Supliment de single 120 € 
 A 3-a persoana plateste tariful de 

adult. 
 Reducere copil  6-12 ani  - 20 €,  

pentru cazare in camera dubla cu 2 
adulti 

 Plecarile din Septembrie si Octombrie 
2018 si Mai 2019 au un supliment de 
30 euro/pers 

 

 Ziua 5.  Propunere excursie Fire of Anatolia   

Program liber. Bucură-te din plin de soarele blând și plajele fabuloase ale Antalyei. 

După-amiaza î ţi propunem un program opţional cu totul special, te invităm să participi la 

spectacolul fascinant de sunete si culoare susţinut de cunoscuta trupă de dansatori “ Fire 

of Anatolia”. De la costumele pline de fantezie, lucrate cu atenţie şi decorul fantastic, pa nă 

la coregrafie, această trupă de dans te va inspira şi î ţi va trezi curiozitatea, pentru a 

î nţelege mai bine particularităţile culturii turceşti. Dansatorii execută mişcari frumos 

armonizate cu ritmurile orientale ale muzicii tradiţionale. Trupa deţine doua recorduri 

Guiness, unul pentru cea mai rapidă performare (241 de paşi pe minut) şi celălalt pentru 
spectacolul susţinut î n faţa celui mai numeros public (400.000 de spectatori în Ereğli). 

Cazare la acelaşi hotel..  

 

 Ziua 6.  Propunere excursie Hamam – relaxare in stil turcesc  

Mic dejun. Program liber la dispoziţie pentru plajă şi activităţi de relaxare. Şi 
pentru că tot sunteţÎ î n vacanţă, cel puţin o dată î n timpul sejurului î n Turcia trebuie să 
mergeţi la baia turceasca Hamam. O experienţă inedită ce nu poate fi descrisă î n cuvinte. 
Mai mult deca t un moment de relaxare, această baie tradiţională turcească vă va traspune 
în trecut, asemeni unei maşini a timpului sculptată î ntr-o încăpere de marmură cu tavanul 
boltit. Un minunat masaj vă va relaxa corpul şi vă va î nviora, pentru că orice vacanţă 
trebuie să includă măcar un moment de odihnă şi deplină relaxare. Hamamul vă va duce 
cu ga ndul la faimoasele băi romane, ambientul fiind î nsă caracteristic Împeriului Otoman 
şi Lumii Îslamice. Acest gen de baie relaxantă a devenit faimos î n Europa î n timpul Epocii 
Victoriene. (preţul excursiei include transportul dus-întors). Cazare la acelaşi hotel.  

 

Ziua 7.  Propunere excursie Antalya – Excursie la cascada Karpuzkaldiran 

și shopping de voie  

După micul dejun, se anunță o zi fabuloasă. Plecăm în excusie la spectaculoasa 
cascadă Karpuzkaldiran.  Merită osteneala pentru că, priveliștea oferită de căderea de apă 
este un spectacol de o frumusețe rară. Avem ocazia să surprindem cadre fabuloase de 
trimis acasă prietenilor și celor dragi. De aici ne întoarcem în Antalya. Avem toată ziua la 
dispoziţie să ne oprim la principalele atracții locale, să batem la pas străzile pitorești și să 
imortalizăm locurile și momentele frumoase ale zilei. De încălzire, facem o scurtă 
incursiune prin pitorescul cartier Kaleici. De aici ajungem la emblemele orașului, superbul 
Minaret Yivly, apoi la Turnul cu Ceas de la Kalekapisi. Merită să facem o oprire și la cel mai 
notabil vestigiu roman din oraș - Poarta lui Hadrian. De aici, popasul următor le este 
dedicat pasionaților de shopping, vom explora zona Portului Vechi, cu magazine atractive, 
aromă de cafea și mireasmă de condimente plutind în aer, cu terase și cafenele cochete și 
o atmosfera vibrantă, cosmopolită. Îar spre finalul turului, ne putem delecta cu artă 
autentică în galeriile de artă sau dacă te fascinează ambarcaţiunile, poţi admira zeci de 
veliere și yachturi moderne. După amiaza, spre amurg, mai rămâne timp de o plimbare de 
rămas bun și poze pe măsura peisajului pe una din plajele îmbăiate de razele blânde ale 
soarelui. Cazare în Antalya. 

 

 Ziua 8.  Sfarsitul unui vis…  

Lasăm î n urmă frumoasele locuri pe care le-am vizitat şi plecăm spre Roma nia. 
Parcurgem drumul pa nă la aeroportul din Antalya cu amintiri de nepreţuit î n minte şi 
gata pentru a gusta din istoria unui alt ținut fascinant 
 

 

NOU!!  Transferuri către Autogara Centrală Memento Bus din: 

Oras Tarif/sens/pers. Oras Tarif/sens/pers. 

Ploiești  5 € Pitești 5 € 

Brașov 10 € Rm. Vâlcea 10 € 

Constanța 12 € Craiova 12 € 

Galați 12 € Sibiu 15 € 

Brăila 12 € Tg. Mureș 15 € 

Bacău 15 € Cluj  17 € 

Iași 17 €   

 
Pentru transferurile din tara turiştii sunt rugaţi să se prezinte la locul de intilnire cu cca 15- 30 
min. înainte de ora comunicată. 
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A B C D 

PREMIUM PLUS BEST DEAL PROMO STANDARD 

295 € 
+ 95 € (taxa aeroport) 

175 €  
+ 95 € (taxa aeroport) 

195 € 
+ 95 € (taxa aeroport) 

 

Oferta este valabila pana la  

30.07.2018 

225 € 
+ 95 € (taxa aeroport) 

 

P R E T  D E  P E R S O A N A  I N  C A M E R A  D U B L A  

 

 Oferta valabila pentru 

primele 5 raduri in avion 

+ catering cald la bord; 

 Avans 25 % la inscriere; 

Diferenta de plata cu 21 de 

zile  inainte de data 

plecarii; 

 ATENTIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 

 Snack inclus pe durata 

zborului; 

 Plata integrala la 

inscriere; 

 Nu se accepta modificari 

sau anulari. 

 Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri; 

 ATENTIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 

 

 Avans  30% la inscriere; 

 Diferenta de plata pana 

la  30.07.2018 

 Snack inclus pe durata 

zborului; 

 Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri; 

 

 

 Avans 25 % la inscriere; 

Diferenta de plata cu 21 

zile inainte de data 

plecarii; 

 Snack inclus pe durata 

zborului; 

 Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri; 

 

S U P L I M E N T E & R E D U C E R I  
 Supliment de single 120 € 
 A 3-a persoana plateste tariful de adult. 
 Reducere copil  6-12 ani  - 20 €,  pentru cazare in camera dubla cu 2 adulti 
 Plecarile din Septembrie si Octombrie 2018 si Mai 2019 au un supliment de 30 euro/pers 

 

 

 

 

 

 

 
Vă mulțumim că ați petrecut o vacanță superbă alături de Christian Tour! 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 

B I N E  D E  Ş T I U T  
 Autorităţile vamale îşi rezervă dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului a oricărei persoane care nu prezintă suficientă încredere chiar dacă aceasta a 

obţinut acordul pentru obţinerea vizei turistice. Agenţia de turism nu poate fi făcută răspunzătoare pentru astfel de situaţii ce nu pot fi depistate anterior 

plecării. Turistul îşi asumă riscurile de a-i fi refuzată intrarea şi de aceea este obligat să informeze agenţia asupra oricărui incident petrecut vreodată în afara 

graniţelor României, precum şi asupra oricărei tangenţe pe care o are cu statele în care are loc desfăşurarea programului. 

 Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară: să călătorească cu cel puţin un adult însoţitor; să aibă asupra lor 

acordul ambilor părinţi (sau al părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; adultul care-i însoţeşte, în cazul în care acesta nu este unul dintre părinţi, 

trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l prezinte la frontieră). 

 Programul acţiunii poate fi modificat de către conducătorul de grup, ca ordine de desfăşurare sau se pot înlocui unele obiective sau hoteluri în funcţie de 

anumite situaţii speciale. 

 Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru Turcia. 

 Obiectivele din tururile panoramice din program se vizitează doar pe exterior. 

 Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de către turist direct la 

recepţie, asistat de însoţitorul de grup. 

 Pentru anumite facilităţi din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); în momentul sosirii la hotel 

solicitaţi recepţionerului să vă informeze cu exactitate asupra lor. 

 Autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de către turişti la recepţia hotelurilor. 

 Aşezarea în autocar se face începând cu bancheta a doua, în ordinea înscrierilor. 

 Pentru călătorie este necesar paşaportul valabil 6 luni de la data întoarcerii în ţară 

Grup minim 35 pers. 
 


