
Circuit 5 zile    autocar  din Bacau 

ISTANBUL – CULTURA, ARTA SI TRADITII ORIENTALE 
30.11 – 04.12. 2022 

Ziua 1:  Bacau -  Bucuresti – RUSE – VELIKO TARNOVO – EDIRNE - Istanbul  
      Dimineata zilei de 30 Noiembrie (noaptea 29 noiembrie spre 30 noiembrie ) la ora 01:30 intalnirea 

cu ghidul  in parcare Stadion Municipal Bacau. Imbarcare si  plecare catre Turcia la ora  02:00 pe 
traseul Bacau – Focsani – Buzau – Bucuresti -  Giurgiu- Ruse -  Veliko Tarnovo - Edirne - Istanbul.  Pe 

traseul spre Istanbul  facem un popas turistic incantator in orasul 
Edirne, oras European, vechea capitala a Imperiului Otoman inainte 
de caderea Constantinopolului, unde vizitam Moscheea Selymie 
Camii, admirand monumentalitatea asezamintelor religioase turcesti. 
Seara sosire  in Istanbul in jurul orelor 21.00, functie de conditiile de 
trafic.                             Cazare cu mic dejun hotel Grand Sağcanlar  

Ziua 2: Palatul Topkapi; Sf.Sofia; Moscheea Albastra; Palatul Dolmabahce; Croaziera pe 
Bosfor 
       Dupa micul dejun, intalnirea cu ghidul local incepem turul pietonal  pentru descoperirea marii capitale 
a Bizantului de altadata si a Inaltei Porti a Imperiului Otoman de mai tarziu. Vizitam Piata 
Sultanahmet, Hipodromul, Moscheea Sf.Sofia. Pe acceasi platforma centrala vom vizita si 
Moscheea Albastra, capodopera de necontestat a arhitecturii otomane medievale. Programul 
zilei ne indreapta pasii spre Palatul Topkapii. Cladirile Palatului includ 
Scoala Otomana, Divanul locul in care lucrau cancelarii sultanului. 
Printre exponate se gasesc armuri, arme, bijuterii, haine scumpe, cel mai 
mare diamant din lume, trasuri, tacamuri, mobila scumpa, dar si sabia lui 
Stefan cel Mare.  Continuam periplul istoric cu o vizita la  Palatul 
Dolmabahce. Simbol al autoritatii si grandorii imperiului otoman timp de 

secole, palatul este astazi un obiectiv pe care nu il rateaza niciun vizitator. 
Dupa vizita la Dolmabahce, optional ne imbarcam pe un vas pentru o 
croazieră pe Bosfor  un moment memorabil pe care îl poţi trăi doar în 
Istanbul si o ocazie excelentă de a admira palate otomane, fortăreţe, 
moschei, hoteluri şi reşedinţe luxoase. În plus, vei afla şi istoria acestor 
atracţii ce să admiri mai întâi: priveliştea din larg oferită de clădirile şi 
palatele de pe marginea Bosforului, care parcă, te transpun în imperiul 
otoman al sultanilor, de odinioară; sau apele aparent liniştite ale Bosforului 

care te îndrumă să admiri podurile maiestuoase de peste Bosfor; sau pescăruşii care zboară aproape de tine!!!         
Cazare cu mic dejun hotel Grand Sağcanlar 

Ziua 3:  OPTIONAL:  Croaziera Marea Marmara - Insula Buyukada (Insula Printilor);  
    Croazieră pe Marea Marmara până la Insulele Printului. După un drum scurt cu vaporul din centrul 
Istanbulului ajungem intr-o altă lume – o lume de pini, case otomane şi 
grandoare de secol XIX. Buyukada este cea mai mare dintre Insulele 
Prinţului, un arhipelag de nouă insule din Marea Marmara. Pe străzile 
întortocheate ale oraşului se înşiră magnifice case de lemn din secolul 
XIX, cu balcoane şi obloane sofisticate, pline de caprifoi, iasomie şi 
mimoze.    Facem un tur de relaxare pe strazile linistite, inguste ale 
insulei, pietonal si cu vehiculele electrice. Veti avea timp sa va relaxati 
sau sa explorati in timpul liber, bucate traditionale la restaurantele 
locale. Dupa amiaza revenim in Istanbul. Va propunem vizitarea unei 
fabrici de pielarie renumita peste tot in lume. Transport si vizita gratuit! Emeldaleather este producătorul 
popular de jachete și accesorii din piele, blană naturală și paltoane din piele de oaie. Produsele fabricii 
îndeplinesc standardele din Canada, SUA, Europa și Rusia. În aceste țări, produsele Elmeda sunt la mare 
căutare.  



Ziua o incheiem intr-un mod spectaculos!! O seara turceasca traditionala este un eveniment la care oricine 
si-ar dori sa participe macar o data in viata!!  Reprezentatii teatrale, muzica traditionala, belly dance  - fac 
parte din spectacolul care va va teleporta in atmosfera orientala autentica, in vremurile celor 1001 nopti din 
povestile Seherezadei.  Va propunem acest pachet OPTIONAL in care  vom imbina masa traditionala cu 
muzica si dansul, ocazie prin care veti descoperi si sa experimenta cultura locala intr-un mod foarte placut.       

Cazare cu mic dejun hotel Grand Sağcanlar          
Ziua 4 / 5: Shopping!!! 

         Dupa micul dejun timp liber pentru shopping in Marele Bazar din Istanbul – una dintre cele mai 
mari piete acoperite din lume, cu peste 4.000 de magazine, fiind un adevarat paradis pentru iubitorii de 
shopping. Aici totul se negociaza, de la delicatesele traditionale turcesti pana la covoare, incaltaminte, 
ceramica sau bijuterii. La ora 18:00 imbarcare in autocar si plecare spre casa.  Traversam partea europeana a 
Turciei apoi Bulgaria catre Ruse si Giurgiu. Sosire in Bacau duminica 04.12 la orele pranzului aproximativ 
13:30,  functie de formalitatile vamale  si conditiile de trafic.

Tarif: 225 euro/pers. 
Grup minim: 40 persoane 

 De retinut!!! 
La inscriere se achita minim 75 euro; 
Excursia trebuie achitata integral cu minim 30 zile inaintea plecarii. 
In cazul nerespectarii termenelor de plata, organizatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea. 

TARIFUL INCLUDE:  
 3 nopti cazare cu mic dejun  hotel Grand Sağcanlar , camere duble standard, baie proprie, tv, AC;
 Transport autocar  clasificat international pentru turism in zilele 1 si 5;
 Servicii ghid roman insotitor de grup pe toata durata desfasurarii programului;

TARIFUL NU INCLUDE: 
 Biletele de intrare pentru vizitarea obiectivelor turistice;
 Croaziera si vizita Insula Printului;
 Croaziera pe Bosphor;
 Seara turceasca;
 Servicii ghid local in ziua 2;
 asigurare medicala  -  obligatorie;

 asigurare storno.
Observatii:       
- Documente necesare calatoriei:  Pasaport valabil minim 6 luni de la data intoarcerii in tara;
- Ocuparea locurilor  in autocar se face incepand cu bancheta a doua,  in ordinea inscrierii, in baza listei

intocmite de agentia de turism touroperatoare, citita de ghid la imbarcare;
- Clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile din tara respectiva, conform

standardelor locale;
- Minorii (copii sub 18 ani) trebuie sa calatoreasca cu un adult insotitor, care sa aiba acordul ambilor parinti

(sau al parintelui care nu-l insoteste) legalizat la Notariat, in cazul in care insotitorul nu este unul dintre
parinti, trebuie sa aiba Cazier judiciar, pe langa Pasaport, este necesar si copia Certificat de nastere;
- Agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe
teritoriul propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu;
 - Conducatorul de grup poate modifica ordinea  vizitariii  obiectivelor turistice, cu conditia realizarii
acestora in integralitatea lor; Conform reglementarilor internationale, ghidajul la obiectivele tuistice si  in
interiorul muzeelor, poate fi asigurat doar de ghizii locali;
- Agentia nu este raspunzatoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sau a obiectelor personale; in

acest caz turistul poate depune personal plangere la organele competente.
- Nerealizarea programului din vina unor turisti, nu implica raspunderea agentiei: nerespectarea orelor de

desfasurare   a programului, anuntate de ghid, atitudine jignitoare la adresa personalului de bord, etc.
- Agentia de turism nu este raspunzatoare in cazurile de forta majora ce nu pot fi prevazute: greve, blocarea
traficului, cutremure, fenomene meteo deosebite, etc, nu obliga agentia de turism la despagubiri sau
compensatii pentru serviciile nerealizate.

Prezentul document constituie anexa la Contractul de prestari servicii!!! 


