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Circuit Istanbul
Istanbul, Turcia

Descriere Circuit Istanbul 3*, Istanbul, Turcia

Istanbul – suprematia orasului de pe 2 continente
Plecări cu autocarul în:
05.10.2022
Tarif: 210 euro/persoana
Istanbul, metropola cu o încărcătură culturală impresionantă, aflată la
intretăierea Orientului cu Occidentul, combinând tradiția cu modernul într-un
mod care face călătorul să revină iar și iar la malul Bosforului.

PROGRAM
Ziua I - 05.10.2022 (Miercuri)

Plecare din Cluj către Istanbul în jurul orei 14:00.

Ziua II - 06.10.2022 (Joi)

Sosire în Istanbul. După cazare și odihnă vizităm zona Sultan Ahmed, Moscheea Albastră,
Hagia Sophia, zona Hipodrom, zona Bazarul Egiptean, facem croaziera pe Bosfor, c
are vă dă ocazia să admirați atât malul european, cât și cel asiatic al Istanbulului, Cornul
de Aur, palatele sultanilor reformatori, celebrele poduri, Fortareața Europei etc (aprox
imativ 2h).Seara, cazare.

Ziua III - 07.10.2022 (Vineri)
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Dupa mic-dejun vizităm o vestita manufactură de piele după care ne îndreptăm către
Palatul Dolmabahce, cea mai mare și mai luxoasă reședință din Turcia: 15.000 de metri
pătrați construiți, 285 de camere, fără a socoti băile, holurile și anexele. În palat se
întâlnește opulența orientală a celor șase sultani care l-au locuit (ultimii conducători ai
Imperiului Otoman) cu rafinamentul occidental. Vizită în cartierul Taksim cu faimosul
tramvai roșu, vizită bazare de condimente și dulciuri. După masă vizităm Palatul Topkap
i Saray, fosta reședință a sultanilor aproape 400 de ani (cei care nu doresc sa participe,
in acest interval au timp liber).Timp liber pentru cumpărături în Marele Bazar. Seara,
cazare.

Ziua IV - 08.10.2022 (Sâmbătă)

Timp liber sau,opțional, plimbare panoramică în partea asiatică și vizitarea Turnului
Sapphire, aflat in cartierul Levent, de unde se suprind priveliști de 360 de grade asupra
Istanbulului, De asemenea, se poate face un tur virtual 4D al Istanbulului. Program liber
pana la ora 20.00 dupa care vom participa la seara turceasca (optional).Seara, cazare.

Ziua V - 09.10.2022 (Duminică)

La ora 09.00, dupa mic dejun, plecăm către casă cu o mică oprire în Edirne.

Servicii incluse
Tariful include:
Transport cu autocar clasificat international de 3*
3 nopti cazare la hotel 3*
mic dejun
Ghid insotitor pe tot parcursul excursiei

Servicii neincluse
Tariful nu include:
Asigurarea medicala si storno (recomandate)
Excursiile optionale
Alte cheltuieli personale
Tarife excursii opționale

• Croaziera Bosfor : 15e/persoana
• Muzeul DOLMABAHCE si Palatul TOPKAPI – 70euro/persoana
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• Plimbare panoramica Asia, turnul Saphire, zona Taksim - 35 euro/persoana
• Seara Turceasca : 45euro/persoana

Informatii utile

ACTE NECESARE
Pasaport cu o valabilitate de minim 150 de zile la intrarea in Turcia si o fila goala, conform site-ului
Ministerului Afacerilor Externe: https://www.mae.ro/travel-conditions/3753
Oferta este valabila pentru un grup minim de 35 de persoane.
In cazul unui grup mai mic, agentia isi rezerva dreptul de a schimba mijlocul de transport sau hotelurile, cu
informarea prealabila a calatorilor inscrisi. Agentia organizatoare (Tour Operatorul) poate anula excursia in cazul
nerealizarii numarului minim de turisti si are obligatia de a instiinta calatorii nu mai tarziu de sapte zile inainte de
inceperea executarii pachetului,conform Ordonantei nr.2, articolul 13, alin.5.
Agentia isi rezerva dreptul de a modifica programul in cazul in care acest lucru este necesar!

Informatii Precontractuale
1.

Conditii de plata
30% avans in momentul inscrierii, iar restul cu pana la 30 zile inainte de plecare

2.

Penalizari in caz de renuntare

In cazul in care la data plecarii este instituita stare de urgenta, sunt inchise granitele si astfel agentia organizatoare se
afla in imposibilitatea de a presta serviciile conform contractului de comercializare, calatorilor li se ofera urmatoarele
variante:
-

Optarea pentru o alta data de plecare

-

Solicitarea de voucher care va putea fi folosit pentru orice produs marca Blue Travel

-

Restituirea sumelor achitate

ATENTIE!! In contextul situatiei actuale generate de Covid -19, este posibil ca statele de tranzit sau cele de destinatie
sa aiba unele cerinte pentru a putea asigura accesul persoanelor pe teritoriul sau (test molecular PCR cu rezultat
negativ, test antigen, dovada vaccinarii impotriva Covid-19, dovada ca persoana a fost deja infectata cu
virusul Sars-CoV-2 si a fost vindecata in termenii stabiliti de catre autoritati, declaratii de sanatate
etc). Este posibil ca autoritatile de la destinatie sa impuna respectarea unor reguli de protectie impotriva Covid, cum
ar fi: purtarea mastii de protectie, program special de vizitare a obiectivelor turistice, reducerea numarului de
persoane care viziteaza un obiectiv, interzicerea vizitarii unor obiective in interior etc)
De asemenea, autoritatile romane pot impune reguli la intoarcera in tara a pasagerilor
Agenția asigură călătorului tot suportul și informațiile necesare pentru desfășurarea călătoriei, însă nu este
responsabilă în cazul în care Poliția de Frontieră nu permite accesul călătorului pe teritoriul său sau autoritațile din
domeniul sănătății publice impun anumite reguli.
În cazul în care turistul renunță la contractul de comercializare a produselor turistice din orice motiv, acesta datorează
agenției organizatoare următoarele penalități:

a) 20% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face de la momentul
incheierii contractului si pana la 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;
b) 50% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face în intervalul 16-30
zile calendaristice înainte de data plecării;
c) 100 % din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face cu mai putin de 16
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zile calendaristice înainte de data plecării.
Pentru a evita eventuale penalități în caz de renunțare, agenția organizatoare vă recomandă încheierea unei asigurări
storno care vă asigură acoperirea costurilor în caz că sunteți nevoiți să renunțați din motiv de boală aparută brusc,
deces în familie, îmbolnăvirea cu Covid!
3.Informații referitoare la mijloacele de transport și traseu

a) Transportul se va asigura cu autocare corespunzătoare, care vor oferi confortul
conform normelor în vigoare (aer condiționat, încălzire, stație audio-video, scaune
rabatabile), precum și respectând legislația în vigoare și toate măsurile necesare privind
combaterea răspândirii noului Coronavirus.
b) Detaliile de îmbarcare, ora şi locul de plecare, numărul de înmatriculare al
autocarului, numele şi numărul de telefon al ghidului, se vor anunţa în scris cu 2 zile
înainte de plecare. Agenţia Blue Travel îsi rezervă dreptul de a modifica ora şi locul de
îmbarcare în funcţie de componenţa grupului care se va imbarca. În cazul în care nu se
îndeplinește numărul minim de persoane pentru transport direct cu autocarul dintr-un
oraș aflat în ofertă, agența își rezervă dreptul de a organiza transfer cu microbuz/
autoturism (respectand normele legislative în vigoare) până la punctul de îmbarcare al
grupului la autocar (cel mai apropiat oraș de pe ruta autocarului) și se va finaliza
în săptămâna plecării.
c) Locurile în autocar se alocă în ordinea înscrierilor, cei care doresc loc preferențial,
achită o taxă de 5 euro/persoană. Agenţia îsi rezervă dreptul de a schimba autocarul
contractat în cazul în care starea tehnică a acestuia nu este corespunzătoare pentru
efectuarea cursei. În cazul în care autocarul a fost schimbat, se poate modifica
numerotarea locurilor in funcţie de diagrama noului autocar.
4.Informatii referitoare la cazare
a) Clasificarea unităţilor de cazare dintr-o altă tară corespund normelor locale de clasificare.
b) Persoanele care călătoresc singure, pot opta pentru cameră single sau pentru partaj. În cazul în care optează pentru
camera single, trebuie să achite suplimentul pentru cameră single care este specificat în ofertă. În cazul în care
optează pentru partaj, însa nu se găsește partaj până la finalizarea termenului de înscriere, călătorul trebuie să achite
suplimentul pentru cameră single.
c) Reducerea pentru copil este valabilă numai dacă acesta este cazat cu 2 adulți în camera.
5.Informații referitoare la excursiile opționale
a) Informaţiile privind excursiile opționale și taxele de vizitare ale obiectivelor turistice sunt informative și pot suferi
modificări, acestea se vor comunica înainte de plecare.

6.Dispoziții finale
a) Documente de călătorie: pasaport valabil minim 150 de zile
b) Agenția își rezervă dreptul de a modifica programul, cu informarea prealabilă a
călătorilor sau a partenerilor.
c) Călătorii trebuie să se asigure ca dețin toate documentele necesare pentru trecerea
frontierei, Agenția Organizatoare nu este răspunzătoare în cazul în care autoritățile nu
permit accesul călătorului
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.
Informații oficiale pe www.mae.ro si www.politiadefrontiera.ro.
Condiții de călătorie conform Ministerului Afacerilor Externe valabile la data
călătoriei!
Acest document reprezintă o anexă la Contractul de comercializare a
pachetelor turistice!
Tip proprietate
Hotel

Tip masa
Mic dejun

Tipuri servicii
Autocar
Cazare
Masa
Mic dejun
Ghid

Facilitati proprietate
Wifi
Parcare

Facilitati camera
Tv
Ac
Baie
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