
EXCURSIE DIN CÂMPULUNG , PITEȘTI, BUCUREȘTI

ISTANBUL
22 - 26 mai 2019

Ziua 1. BUCURESTI  - ISTANBUL 
Plecare din Bucuresti  spre Veliko Tarnovo- Edirne- Istanbul.

Ziua 2. ISTANBUL - Palatul DOLMABAHCE -Bisericile CHORA si PAMMAKARISTOS
Dimineata ajungem in Istanbul pentru cazare. Vizita la Palatul Dolmabahce, supranumit si “Versailles-ul Orientului”, simbolul maririi si 
decadentei Imperiului Otoman, ultima resedinta a sultanilor si a presedintelui Mustafa Kemal. Dupa amiaza admiram vechile biserici 
bizantine in prezent muzee: Chora (Karyie Camii), construita in sec. IV de catre Constantin cel Mare, considerata Capela Sixtina a 
Orientului, avand cele mai frumoase mozaicuri Bizantine din regiune si Biserica Pammakaristos (Fethye Camii). Acesta este cel mai 
vechi ansamblu arhitectural de tip galerie din Istanbul. A fost transformata in Moschee dupa cucerirea Georgiei si Azerbaidjanului, 
de unde si denumirea Fethiye (cucerire). Din punct de vedere al suprafetei acoperite cu mozaic este a 3-a, dupa Sf. Sofia si Chora. 
Utilizand transportul in comun, intoarcere la hotelul din Istanbul pentru cazare.

Ziua 3. ISTANBUL - Catedrala Sf. SOFIA -Palatul TOPKAPI -Basilica Cisterna -Moscheea Albastra 
Mic dejun. Plimbare pietonala prin centrul istoric: piata Sultanahmet, Hipodromul, si Obeliscul Egiptean (cel mai vechi monument din 
Istanbul) adus din orasul Karnak, provincia egipteana Luxor, de catre imparatul roman Theodosius I (379-395 d.Hr.). Urmeaza Catedrala 
Sfanta Sofia construita in anul 537 d.Hr., simbolul arhitecturii Bizantine, care pentru aproape 1000 de ani a fost cea mai mare catedrala 
din lume. Dupa caderea Constantinopolelui a fost transformata in moschee, iar din 1935 a devenit muzeu, care atrage astazi milioane de 
vizitatori. Continuam cu Topkapi -resedinta sultanilor pana in 1856, unde admiram celebrul palat, gradinile, Haremul si tezaurul unde 
sunt expuse sabia lui Stefan cel Mare si toiagul lui Moise, apoi cu Basilica Cisterna, construita in secol IV si transformata intr-o uriasa 
cisterna cu apa, menita sa alimenteze Palatul Topkapi. Cele 336 de coloane din marmura din interior sunt frumos luminate și conduc 
vizitatorii spre locul unde se află 2 capete ale Meduzei. Incheiem cu Moscheea Albastra, denumita astfel datorita celor 21000 de bucati 
de faianta bleu din interior. Timp liber, optional (15 € /pers.) croaziera pe Bosfor. Cazare la Istanbul.

Ziua 4. ISTANBUL - Croaziera in insula BUYUKADA
Mic dejun. Timp liber in Istanbul sau optional (40 € /pers. - plimbare cu caleasca si pranz inclus) croaziera in Insula Printilor- Buyukada, 
din marea Marmara, denumita astfel pentru că în perioada bizantină prinţii sau alţi membri ai familiilor regale erau exilaţi aici. 
E o locatie minunata, cu vegetaţie mediteraneană, multă liniște, aer curat, briză călduţă, atmosferă de vacanţă și nicio mașină pe 
străduţele pe care se circula doar cu calești trase de cai și biciclete. Zona cosmopolita, unde gasim vile luxoase, multe dintre ele in 
stil Victorian si gradini minunat intretinute. Excursia optionala include plimbarea cu trasura si masa de pranz cu preparate din peste. 
Intoarcere in Istanbul si timp liber pentru vizite individuale sau shopping. Sugeram o vizita in Marele Bazar, inima comerciala a 
Istanbulului, cel mai mare si mai vechi bazar acoperit din lume, ce insumeaza peste 4000 de magazine  insiruite pe 60 de strazi. 
Cazare la acelasi hotel in Istanbul.

 Ziua 5.  ISTANBUL - BUCURESTI 
Mic dejun. Pornind spre Bucuresti vom trece prin Edirne, fosta capitala a Imperiului Otoman, pentru a vizita Moscheea Selimiye 
cunoscuta drept  moscheea celor 999 de ferestre datorita arhitecturii unice a cupolei, dar si a tunelelor subterane ce leaga moscheea 
de fosta Academie Militara, tunele ce acum adapostesc numeroase magazine in care veti gasi produse traditionale turcesti, prilej si 
pentru achizitionarea ultimelor suveniruri. Sosire in Bucuresti in jurul orei 23.00, in functie de trafic si formalitati vamale.

Tarif 149 euroVIZITA LA PORTILE ORIENTULUI!,
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Servicii incluse: Pachet de 3 nopti cu mic dejun la hotel Ephesus/ Similar 3* in zona Laleli,
transport autocar - clasificat pentru curse internationale, pentru imbarcare din  Campulung,
insotitor de grup din partea agentiei.
Servicii neincluse: 
-Excursiile optionale: Croaziera pe Bosfor - 15 euro/pers, Insula Printilor- 40 euro/pers , Seara Turceasca – 
35 euro/pers
-Biletele de intrare la muzee si alte obiective turistice - Pachet: Moscheea Albastra, Biserica Sf. Sofia, 
Palatul Topkapi- bilete de intrare la obiective , ghid local si casti -  aproximativ 90 lire/persoana.
-Tur pietonal cu ghid local autorizat pentru vizita ghidata in interiorul obiectivelor turistice 
(10 euro/persoana)
-Cheltuieli personale , asigurarea Travel (Storno + Medicala - 55 lei/pers- se poate incheia la agentie) 

 Note: Acte necesare :  minim 6 luni de la data intoarcerii in RomaniaPASAPORT VALABIL
-Insotitorul de grup poate modifica ordinea vizitarii obiectivelor, fara a omite insa nici unul din obiectivele turistice mentionate in 

program si fara a afecta programul turistic. 

-Pentru explicatii in interiorul obiectivelor turistice , grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali autorizati (conform legilor 

internationale, doar ghizii locali autorizati au dreptul sa ofere servicii in interiorul oraselor, muzeelor, monumentelor etc- contra 

cost – 10 euro/pers, astfel ghizii romani vor putea oferi explicatii turistilor doar in afara obiectivelor turistice, de obicei in autocar).

-Tarife la obiectivele turistice pot suferi modificari in functie de sezonul turistic, biletele pentru intrari se platesc la fata locului.

-Bagajul permis de compania de transport este de 8 kg în interiorul autocarului și 1 bagaj de 30 kg la cala 

autocarului. Orice depășire a greutăţii sau volumului, poate duce la refuzul îmbarcării respectivelor bagaje.

VIZITA LA PORTILE ORIENTULUI!,
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