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

5 zile

Program

de la 145 €
autocar

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

Stii ca te numesti Pellerin atunci cand

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.

toate semnele sunt de partea ta: iti
place sa calatoresti in jurul lumii, sa

 Ziua 3. ISTANBUL - Insula Prinţului

aduni amintiri de neuitat, astepti cu

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.

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

 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.

Pellerin, concept creat special pentru
tine. Intotdeauna Pellerin-ul se va

 Ziua 5. ISTANBUL - BUCUREŞTI (625 km)

intoarce din calatoriile sale mai bogat.

Mic dejun. Plecare din Istanbul. Se tranzitează teritoriul Bulgariei. Sosire în Bucureşti
după 21.30, în funcţie de trafic şi formalităţile vamale.

Cum

poti

deveni

membru?

Regulamentul si toate detaliile de
care ai nevoie sunt disponibile la
adresa www.pellerin.ro.

DATE DE
PLECARE 2017

11.10

10.05, 21.06,
30.08, 13.09

Supl.
SGL

Copii 612 ani

145 €

26.04, 24.05,
07.06, 16.08,
23.08, 27.09
155 €

155 €

59 €

129 €

Al 3-lea
adult în
cameră
139 €

H. Orient Mintur
3* (sau similar)
/ Loc în cam. DBL
Hotel Marmaray
4* (sau similar)
/ Loc în cam. DBL

175 €

-

179 €

79 €

155 €

165 €

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 20% acordate la
circuitele cumparate, dar si beneficii

NOTE

oferite de partenerii nostri, in tara.

1 Autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de către
turişti la recepţia hotelurilor.
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B O NU S U R I
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
PREŢUL INCLUDE
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 N T I N C L U SE Î N P R E Ţ
excursie opţională în Insula
Prinţului, cu masa de prânz
inclusă;

2 Ordinea cazărilor şi vizitarea din fiecare zi a obiectivelor turistice se pot modifica, asigurând
vizitarea tuturor obiectivelor din program.
3 Obiectivele din program marcate cu caractere bold italice se vizitează pe exterior.
4 Copiii beneficiază de reducere pentru cazare în cameră cu doi adulţi.
5 Pentru explicaţiile la obiectivele turistice (ziua 2), grupul va achita câte 5 €/pers. în Turcia,
pentru servicii de ghizi locali (obligatoriu impus prin lege).

Grup minim 35 pers.
G R A D D E R E AL I Z A R E & C L A SI FI C AR E A U T O C A R E

Pe acest program, în sezoanele 2013, 2014, 2015 şi 2016 s-au realizat 53 grupuri. Toate
grupurile au beneficiat de autocare clasificate 2-4*.

PU NC T EL E D E ÎM B AR C A R E GR A TU IT Ă
(autocar sau microbuz):
BUCUREŞTI

Calea Griviţei nr. 158

05.45

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

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

croazieră pe Bosfor (10 € /pers).
intrările la obiectivele turistice
(inclusiv în excursiile opţionale),
serviciile de ghizi locali, alte taxe
şi cheltuieli personale.
REDUCERE DE PÂNĂ LA 20%

prin CUMULAREA reducerilor
calculate după cum urmează:
FIRST MINUTE - 5% REDUCERE
pentru achitarea a 30% avans din
preţul
excursiei
până
la
20.01.2017
REDUCERE 3 – 10% pentru
GRUPURI (minim 6 pers. pe
acelaşi circuit şi aceeaşi dată de
plecare) – vezi condiţii înscriere

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

EX EM P L E D E C AZ Ă R I 20 16
Istanbul
Hotel Orient Mintur 3* http://orienthotelistanbul.com/
Hotel Marmaray 4* http://www.marmarayhotel.com/

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.

REDUCERE 3 – 5% pentru CLIENŢI
FIDELI
(minim
3
vacanţe
organizate de Tour Operator sau
prin colaboratorii săi).
REDUCERE 3% pentru ultimele 5
locuri pe lista cu ordinea de
îmbarcare în autocar.
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