CIRCUIT CAPPADOCIA 2022

Plecări Otopeni și Cluj-Napoca: 16.04, 23.04, 30.04, 07.05, 01.10.2022

HIGHLIGHTS
• Excursie la Konya
• Parcul Național Goreme
• Carierele de tuf calcaros
•
•
•

din Cappadocia
Caravan serai Sultan Han
Antalya
Cascada Karpuzkaldiran

PLECARI OTOPENI
ȘI CLUJ NAPOCA

16.04, 23.04, 30.04, 07.05,
01.10.2022

TARIF
de la

286€

/persoană

www.dertour.ro

ITINERAR
ZIUA 1 | Sosire în Antalya
Veți fi întâmpinați în aeroport de către ghidul dumneavoastră, care vă va însoți până
la hotel. După check-in, veți servi un cocktail de bun-venit. Cazare în zona Antalya.
ZIUA 2 | Mănăstirea Mevlana–Cappadocia
Excursie la Konya. Konya a fost capitala imperiului Selgiucin Evul Mediu timpuriu
şi este şi în zilele noastre, un loc de pelerinaj pentru turcii religioși. Aici se află
mormântul lui Mevlana. Veți vizita faimoasa mănăstire Mevlana, locul în care a
luat naștere ordinul religios al dervișilor mevleviți, cunoscuți şi sub numele de
derviși rotitori. Mănăstirea, transformată astăzi într-un muzeu al artelor islamice,
găzduiește adevărate comori ale artei şi meșteșugurilor turcești. Veți înnopta în
zona Cappadocia.
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ZIUA 4 | Carierele de tuf calcaros din Cappadocia
Regiunea Cappadocia egalează peisajului fantastic selenar,
accentuat de conurile bizare de tuf calcaros în interiorul
cărora sunt încastrate locuințe şi biserici. Creatorul acestui
peisaj, este un vulcan care a împrăștiat în zonă cantități
imense de cenușă de tuf calcaros de-a lungul perioadei
sale de activitate. Prin intermediul influențelor climatice
straturile au fost despicate şi prin eroziune s-au format
canioane adânci. Primii locuitori ai acestor meleaguri s-au
refugiat în secolul 7. Mai târziu au urmat călugării care au
ctitorit aici biserici, capele, mănăstiri şi schituri, sculptând
roca vulcanică. Cazare în zona Cappadocia.

ZIUA 3 | Goreme
În Goreme veți vizita superbele fresce ale bisericilor din
Parcul Național Goreme, ce fac parte din Patrimoniul
cultural UNESCO. Acest peisaj impresionant este compus
din pereți abrupți, piramide sculptate în tuful calcaros.
De aici călătorim către capela Sfantul Simon, care este
cunoscut și ca Valea Călugărilor sau Valea Coșurilor de fum.
În cele din urmă veți vizita din exterior vârful celui mai înalt
con din tuf calcaros din Uchisar. După-amiaza vom vizita un
atelier de țesut covoare unde veți cunoaște întregul proces
începând cu producerea materialelor: bumbac, mătase şi
lână, până la țeserea produsului finit. În cele din urmă vom
face o plimbare în frumoasa Avanos, renumită pentru arta
ceramicii. Veți înnopta în zona Cappadocia.

ZIUA 5 | Sultanhani- Antalya
Vom pleca din Cappadoccia şi vom merge în Sultanhani
pentru a vizita faimosul caravan serai Sultan Han din timpul
imperiului Selgiuc. Apoi, prin munții Taurus, vom merge
înapoi în Antalya, unde vom petrece ultimele 3 nopţi. Cazare
peste noapte în zona Ant.
ZIUA 6 | Antalya–Cascada Karpuzkaldiran
Vizitarea unuia dintre cele mai frumoase oraşe de pe Riviera
Turcească. Protejat de peisajul montan magnic al munților
Taurus aici prosperă o vegetație bogată. Printre altele, veți
vedea simbolul oraşului, Yivli Minaret. Pe Kalekapisi, poarta
cetății, se află turnul cu ceas pe un turn vechi al fortificației.
În timpul plimbării în jurul oraşului vi se oferă șansa de a face
cumpărături, în special bijuterii şi articole din piele. Sfârșitul
excursiei este încununat de vizita noastră la cascada
Karpuzkaldran.

Avanos
Goreme

Uchisar

Cappadocia
Sultanhani
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TARIFUL INCLUDE
• Zbor dus-întors Bucureşti-Antalya;
• Taxele de aeroport;
• Transport cu autocarul pe tot parcursul circuitului;
• Ghid vorbitor de limba română;
• Cazare 7 nopţi la hoteluri de 4*:
- 1 noapte în Antalya
- 3 nopţi în Cappadocia
- 3 nopţi în Antalya.
• Mic dejun în fiecare dimineață tip bufet sau à-la-carte;
• Transportul la obiectivele turistice menţionate
în program.

TARIFUL NU INCLUDE
• Pachet cina tip bufet sau a la carte (7 nopţi) + bilete intrare
obiective turistice menţionate.
• Supliment demipensiune;
• Intrările la obiectivele turistice;
• Asigurări medicale;
• Bacșisul pentru ghidul şi soferul local.
EXCURSII
• Manavgat Boot;
• Cetate Orta Hsar & Valea îndrăgostiților & prânzul;
• Pranzul din ziua 3;
• Seara turcescă;
• Jeep Safar;
• Dervul;
• Balon (se poate modifica ziua în funcție de vreme).
Excursiile opționale și cina se achită la destinatie.

PREŢURI (de la)
Data plecării

16.04

23.04

30.04

07.05

01.10

Otopeni

299 € /pers.

299 € /pers.

286 € /pers.

286 € /pers.

286 € /pers.

Cluj-Napoca

315.11 eur € /pers.

315.11 eur € /pers.

300 eur € /pers.

300 eur € /pers.

300 eur € /pers.

MODALITĂŢI DE PLATĂ
• 20% în momentul 2 zile de la procesarea rezervării;
• diferenta de 80% cu 22 de zile înainte de check-in.
CONDIŢII DE ANULARE
• 20% penalizare la confirmarea rezervării;
• 100% penalizare dacă anularea se face cu 21 de zile înainte de check-in.
NOTE

• În cazul excursiilor opţionale menţionate în program, numărul minim de participanţi pentru organizarea acestora este

egal cu numărul minim de participanţi pentru întregul program. Sub acest număr, agenţia organizatoare poate majora
tariful sau poate anula serviciul optional.
• Pe durata circuitelor, sosirea la cazare se face de regulă seara, putând apărea întârzieri din cauza condiţiilor de trafic,
vreme, etc. Orele de sosire la cazare variază de la o zi la alta, în funcţie de programul turistic. Agenţia organizatoare
nu se face răspunzatoare pentru nerespectarea sau întârzierea programului turistic din cauza condiţiilor de trafic
(ambuteiaje, închiderea sau schimbarea anumitor sectoare de drum etc.), a vremii, a controalelor vamale sau a
indisciplinei anumitor turişti (întârzieri, atitudini ofensatoare sau ostile faţă de ghizi, conducătorii auto etc.).
• Grup minim 25 turişti.
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