REVELION 2022 la ISTANBUL Avion
28.12.2021-02.01.2022 6 zile / 5 nopti
Ziua 1 (28.12) BUCURESTI - ISTANBUL
Intalnire la Aeroportul International Otopeni la ora 05:30 cu insotitorul de grup si imbarcare pe cursa CORENDON AIRLINES cu plecare spre
ISTANBUL la 07:30. Sosire la ISTANBUL la ora locala 09:30 (durata zbor 1h). Transfer la Hotel 4* in ISTANBUL. Timp liber la dispozitie.
Ziua 2 (29.12) ISTANBUL Agia SOFIA -Palatul TOPKAPI -Basilica Cisterna -Moscheea Albastra -Croaziera pe BOSFOR
Esti in orasul construit pe 2 continente. Simte zarva din zori, serveste micul dejun la hotel si pregateste-te sa pornim intr-o 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 Agia 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, din 1935 a devenit muzeu, iar din august 2020 a devenit din nou moschee. 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 si conduc vizitatorii spre locul unde se afla 2 capete ale Meduzei. Incheiem cu Moscheea Albastra,
denumita astfel datorita celor 21000 de bucati de faianta bleu din interior. Timp liber sau, optional (15 €/pers.) Urmeaza Croaziera pe Bosfor, ce
leaga Marea Marmara de Marea Neagra si desparte Europa de Asia, facand ca Istanbulul sa fie singurul oras din lume construit pe doua
continente. O plimbare pe apele Bosforului este un moment memorabil pe care il poti trai doar in Istanbul si o ocazie excelenta de a admira
palate otomane, fortareţe, moschei, hoteluri si resedinţe luxoase: marginea malului european este dominata de Palatul Dolmabahce, unul dintre
cele mai fascinante palate din lume. Tot pe ţarmul european, o alta construcție impresionanta este Palatul Ciragan. Situat intre Dolmabahce si
moscheea Ortakoy, in prezent el gazduieste hotelul Kempinski, ce ofera o priveliste absolut superba spre Bosfor! Spectaculoasa este si imaginea
celor 3 poduri: Podul Bosfor - primul pod ridicat peste strâmtoare, in ordine cronologica, Podul Fatih Sultan Mehmet -al doilea pod ce poarta
numele sultanului Mahomed II, cel ce a cucerit Constantinopolul in 1453 si Yavuz Sultan Selim - al treilea si cel mai inalt pod, un proiect in valoare
de trei miliarde de dolari finalizat in doar trei ani. Cazare la acelasi hotel in Istanbul.
Ziua 3 (30.12) ISTANBUL -Croaziera in insula BUYUKADA -Tur by Night
Mic dejun. Timp liber in Istanbul sau optional (30 €/pers. -cu pranz inclus) croaziera in Buyukada - Insula Printilor din marea Marmara,
denumita astfel pentru ca in perioada bizantina printii sau alti membri ai familiilor regale erau exilati aici. Gasim aici vegetatie mediteraneana,
multa liniste, aer curat, briza calduta, atmosfera de vacanta. Odata ajunsi pe insula, ne imbarcam in masinute electrice, pentru un tur de
aproximativ 20 de minute, timp in care vom admira vile luxoase, multe dintre ele in stil Victorian si gradini minunat intretinute. Urmeaza masa
de pranz cu preparate din peste (sau pui, la alagere). Intoarcere in Istanbul si timp liber sau, optional (10 €/pers.), Tur by night cu autocarul pe
traseul Piata Taskim (faimoasa piata Taksim, mai putin obiectiv turistic cat loc de intalnire al demostratiilor de tot felul, una dintre cele mai
aglomerate intersectii din oras). Continuam cu Istiklal poate cel mai elegant si interesant bulevard din Istanbul, flancat de magazine celebre,
hoteluri istorice, moschei si biserici si parcurs de istoricul tramvai rosu. Vom admira Biserica Sf. Petru si Paul, Pera Palace, Catedrala Sf.
Antoniu din Padova, Moscheea Aga. Turul panoramic continua cu Podul Bosfor. Podul este situat intre Ortakoy (pe partea europeana) si
Beylerbeyi (pe partea asiatica). Este unul dintre cele mai lungi poduri din lume, a carui punte aerodinamica este suspendata in zig-zag cu
cabluri de otel la 64 inaltime deasupra Stramtorii Bosfor. Turul panoramic se incheie cu Moscheea Camlica – inaugurata la Istanbul in martie
2019, cea mai mare moschee in stilul arhitecturii otomane construita vreodata in Turcia. Cele 6 minarete se inalta falnic pe dealul Camlica, pe
partea asiatica din Istanbul. Retur si cazare la acelasi hotel in Istanbul.
Ziua 4 (31.12) ISTANBUL -Palatul DOLMABAHCE
Dupa micul dejun, utilizand transportul in comun, vizitam Palatul Dolmabahce, considerat “Versailles-ul Orientului”, simbolul maririi si
decadentei Imperiului Otoman, ultima resedinta a sultanilor si a presedintelui Mustafa Kemal. Are 285 de camere, 44 de Sali, 68 de toalete si 6
bai turcesti si prezinta un amestec architectural intre stilurile baroc, rococo, neoclassic si otoman modern. Timp liber pentru vizite individuale
si shopping sau odihna. Seara ne pregatim pentru trecerea in Noul An. Optional, va propunem Cina Festiva de Revelion (80 euro/pers). Cazare
la acelasi hotel in Istanbul.
Ziua 5 (01.01) La multi ani 2022! ISTANBUL -BURSA -ULUDAG
Dupa un somn odihnitor si servirea micului dejun, va propunem, optional (25 €/pers.) o excursie in fosta capitala a Imperiului Otoman, Bursa,
si Uludag, cea mai renumita statiune montana din Turcia. Uludag este un munte din provincia Bursa, cu o altitudine de 2543 m. Este foarte
popular pentru sporturile de iarna care se pot practica aici dar si pentru activitati estivale: drumetii montane si camping. Tot aici exista si un
parc național renumit pentru flora si fauna bogata. In limba turca, Uludag inseamna "Muntele Sublim", dar in colocviala turca, numele vechi
Kesis Dağı, "Muntele calugarilor," este inca folosit. In Evul Mediu, aceasta conținea schituri si manastiri. Sfantul Ioanichie cel Mare, cunoscut
pentru ascetismul sau devotat si pentru apararea venerarii icoanelor a vietuit ca pustnic pe acest munte. Vom descoperi apoi orasul Bursa,
fosta capitala a Imperiului Otoman. Orasul este situat la Marea Marmara si este al patrulea oras ca marime din Turcia, dupa Istanbul, Ankara si
Izmir. Bursa este numit si "Bursa verde" - Yesil Bursa, datorita frumoaselor parcuri cu vegetatie luxurianta aflate pe intinderea sa, precum si
datorita padurilor vaste care se intind in afara orasului. Vom porni intr-un tur pietonal in cadrul caruia vom putea admira: Marea Moschee Ulu Camii construita de Baiazid I, pentru comemorarea bataliei de la Nicopole, Moscheea Verde- Yesil Camii ce adaposteste mausoleul celui
de-al cincilea sultan otoman, Mehmet I, Mausoleul Sultanului Osman intemeietorul Imperiului Otoman si al fiului sau, Orhan. Muzeul de Arta
Turca si Islamica si Incheiem turul de oras cu vizita la Koza Han, un bazar din secolul XV, unde se intalneau odinioara comerciantii de pe
drumul matasii.
Ziua 6 (02.01) ISTANBUL - BUCURESTI
Mic dejun si eliberarea camerelor. La ora 07:30 transfer la aeroport pentru imbarcare pe cursa CORENDON AIRLINES cu plecare la ora 11:30.
Sosire la Bucuresti la 11:30 (durata zbor 1h).
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PRETUL INCLUDE :
- Transport cu avionul Bucuresti - ISTANBUL - Bucuresti cu
compania CORENDON AIRLINES;
- bagaj de mana 8kg – 55x40x20 cm
- bagaj de cala 20 kg – 100x80x30 cm
- 5 nopti cazare cu mic dejun la hotel de 4* in ISTANBUL;
- insotitor de grup

NU SUNT INCLUSE IN PRET :
- taxe de aeroport si transfer aeroport-hotel-aeroport 115 euro;
- asigurare medicala si storno (cu extensie COVID) ;
- vizitele optionale, ghizii locali si intrarile la obiectivele turistice ;
- Cina festiva de Revelion, optionala, 80 eur / persoana, se achita la
inscriere.
- Bacsisuri/tips 5 euro/pers. pentru ghid local (se achita la sosirea in
Istanbul)

REDUCERE de pana la MAXIM 15% prin CUMULAREA urmatoarelor:
1.
FIRST MINUTE -5% REDUCERE, valabil pana la 30.10.2021, cu achitarea unui avans de 20% la inscriere, diferenta de plata cu 30 zile
inainte de plecare
2.
CLIENT FIDEL - 5% REDUCERE pentru turistii care au mai achizitionat programe turistice de la agentia tour operatoare, atat direct,
cat si prin intermediul agentiilor partenere a acesteia.
3.
REDUCERE DE GRUP: la 8 pers= 2%, la 12 pers= 3%, la 15 pers. platitoare, a 16-a GRATUIT
Reducerile se aplica numai la pachetul de baza; acestea nu se aplica la alte taxe sau suplimente de orice fel;
In situatia in care programul se poate organiza, respectand restrictiile determinate de pandemia Covid, in caz de retragere/renuntare, se
aplica penalizari de 100% din valoarea avansului achitat conform pragurilor de mai sus.
In situatia in care masurile luate de catre autoritati impun restrictii de calatorie care ingreuneaza sau fac imposibila executarea pachetului de
servicii de calatorie, turistul va beneficia de un voucher – anexa la contractul de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, pentru
intreaga suma achitata. Voucherul poate fi utilizat timp de 12 luni, integral/partial la efectuarea unei noi rezervari pentru un produs Hello
Holidays. Turistul nu poate primi contravaloarea in bani a voucherului.
OFERTA SAFE PRICE (TARIF STANDARD):
Pentru achitarea unui avans de 30% din TARIFUL STANDARD la inscriere, diferenta de plata cu pana la 40 zile inainte de plecare. In situatia in
care programul se poate organiza, respectand restrictiile determinate de pandemia Covid, in caz de retragere/renuntare, se aplica pragurile
de penalizare conform contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv:
a)
25 Euro/persoana-taxa de serviciu, dupa primirea confirmarii serviciilor comandate (cu pana la 60 de zile inainte de
plecare/intrare).
b)
25% din contravaloarea pachetului de servicii turistice dupa primirea confirmarii serviciilor comandate (in intervalul 59-30 de zile
inainte de plecare/intrare).
c)
50% din contravaloarea pachetului de servicii turistice pentru anulare in intervalul 29-16 zile inainte de plecare/intrare.
d)
100% din contravaloarea pachetului de servicii turistice pentru anulare in intervalul 15-0 zile inainte de plecare/intrare.
In situatia in care masurile luate de catre autoritati impun restrictii de calatorie care ingreuneaza sau fac imposibila executarea pachetului de
servicii de calatorie, turistul va beneficia de un voucher – anexa la contractul de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, pentru
intreaga suma achitata. Voucherul poate fi utilizat timp de 12 luni, integral/partial la efectuarea unei noi rezervari pentru un produs Hello
Holidays. Turistul poate solicita restituirea contravalorii sumelor inscrise pe voucher doar cu achitarea unei taxe de serviciu in cuantum de 25
euro/persoana. Taxa de serviciu va fi retinuta din totalul sumei inscrise pe voucher si turistului i se va restitui diferenta.
Grup minim 20 pers. Excursiile optionale se organizeaza pentru un numar minim de 15 de persoane.
In cazul nerealizarii grupului minim se va anula excursia, cu posibilitatea inscrierii pe un program similar;
In cazul unui grup mai mic de 20 pers., pentru un grup de 15-19 se va achita un supliment de 35 euro /pers., Agentia organizatoare isi rezerva
dreptul de a anula programul daca nu se vor inscrie minim 15 persoane pana cu 15 zile inainte de data de plecare.
Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice, respectand vizitarea tuturor obiectivelor din program
Turistii care solicita partaj in camera dubla / tripla, nu vor achita suplimentul de camera Single, daca Agentia nu reuseste sa completeze
partajul. Eventuale neintelegeri intre solicitantii de partaj, nu sunt imputabile agentiei.
Pentru explicatiile in obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali.
Orasul

Locul de intalnire

TRANSFERURI CONTRA COST DIN TARA
Tarif/pers. €/sens
Orasul

Locul de intalnire

Tarif/pers. €/sens

P. NEAMT
Parcare Hotel Central
28 €/sens
BRASOV
PETROM Calea Bucuresti
14 €/sens
ROMAN
Gara
28 €/sens
CAMPINA
Casa BUCUR- popas Km 92
10 €/sens
BACAU
Parcare Stadion Municipal
20 €/sens
PLOIESTI
Petrom - Metro
8 € /sens
FOCSANI
Benzinaria LUKOIL Centru
12 €/sens
CRAIOVA
Autogara Nord
14 €/sens
RM. SARAT
Fostul Restaurant Turist
12 €/sens
SLATINA
Rompetrol Str. Pitesti 110-112
12 €/sens
BUZAU
Mc Donald’s Unirea
10 €/sens
PITESTI
Mc Donald’s Gara
8 €/sens
GALATI
Mc Donald’s
10 €/sens
RM. VALCEA
Sala Sporturilor
11 €/sens
BRAILA
Parcare Hotel Traian
10 €/sens
CONSTANTA
Kaufland Bd.I.C.Bratianu
14 €/sens
*Transferurile din tara se organizeaza (indiferent de numarul de persoane care solicita transferul) cu ajutorul firmelor ce efectueaza curse de
linie. Functie de marimea grupului, se poate organiza transfer privat (minim 2 pers.) cu autoturism, microbuz, minibus sau midibus. Turistii
sunt rugati sa se prezinte la locul de imbarcare cu 15-30 min. inainte de ora comunicata. Orele sunt estimative, in functie de conditiile

meteorologice si de trafic. Numerele de telefon ale ghizilor sau soferilor se vor comunica cu 2 – 3 zile inaintea datei plecarii, urmand a tine
legatura cu acestia pentru a te informa privind situatia concreta din ziua plecarii (ora exacta a sosirii in orasul tau). Te rugam sa respecti ora
imbarcarii, pentru ca grupul nu poate astepta turistii care intarzie. Daca turistii se imbarca dintr-o alta localitate decat din Bucuresti, acestia
trebuie sa informeze agentiade turism la care s-au inscris cu minim 15 zile inainte de data plecarii. Inscrierile cu mai putin de 15 zile inainte se
vor face numai in functie de capacitatea mijloacelor de transport utilizate.
Observatii / Conditii de calatorie:
- Pentru ca unui minor sa i se permita calatoria in afara tarii, este necesar sa fie insotit de cel puţin un adult care sa aiba asupra sa acordul scris al
ambilor parinti ai minorului, legalizat la notariat, si cazier judiciar, pe care sa-l prezinte in punctul de frontiera. Daca adultul care insoteste minorul
este unul din parinti, acesta va avea nevoie doar de acordul scris al celuilalt parinte al minorului, legalizat la notariat. Informatii suplimentare pe
www.politiadefrontiera.ro.
- Persoanele care calatoresc cu copii sub 18 ani trebuie sa detina pe langa pasaportul acestora si o copie a certificatului de nastere al copiilor (este
posibil ca autoritatile de la frontiera sa o solicite). 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.
- Va rugam sa va asigurati ca documentele de calatorie nu prezinta urme de deteriorare a elementelor de siguranta.
- Autoritatile de frontiera isi rezerva dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul unei anumite tari a oricarei persoane care nu prezinta suficienta
credibilitate. Agentia de turism nu poate fi facuta raspunzatoare pentru astfel de situatii care nu pot fi depistate anterior datei plecarii.
- Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice, cu respectarea vizitarii tuturor obiectivelor din program. Pentru explicatiile la
obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali.
- Bacsisurile pentru prestatorii locali (tips) reprezinta o practica internationala si nu sunt obligatorii.
- Obiectivele turistice redactate cu litere ingrosate si inclinate (Bold- Italic), se viziteaza doar la exterior. In situatia in care nu se mentioneaza ca turul
de oras este panoramic cu autocarul, implicit turul se va face pietonal.
- Agentia nu este raspunzatoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sa a obiectelor personale; in cazul in care aceste situatii nedorite apar,
turistul are obligatia de a depune personal plangere la organele competente.
- Turistii care solicita partaj in camera dubla / tripla, nu vor achita suplimentul de camera Single, daca Agentia nu reuseste sa completeze partajul.
Eventuale neintelegeri intre solicitantii de partaj, nu sunt imputabile agentiei.
- Nominalizarea hotelurilor se va face in ultima saptamana inainte de data plecarii, in functie de marimea grupului. Mentiunea “sau similar” in dreptul
denumirii hotelului, face referire doar la categoria de confort si regimul de masa al hotelului.
- Hotelul isi rezerva dreptul de a solicita fiecarui turist o suma cash sau o copie a cartii de credit personale, ca garantie pentru cheltuielile suplimentare
ce urmeaza a fi facute pe parcursul sederii.
- In situatia in care turistul are cerinte speciale, cum ar fi dar fara a se limita la: camere alaturate sau cu o anumita localizare, meniu special, acestea
vor fi cu titlul de solicitare catre prestatori dar nu vor fi considerate confirmate decat in masura posibilitatilor de la fata locului.
- Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar /frigider, seif, aer conditionat, etc); in
momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor.
- In ultimii ani tot mai multe hoteluri si vase de croaziera au initiat politica fara bani cash (cash free). Astfel, este posibil ca unii prestatori sa nu mai
incaseze bani cash pentru serviciile suplimentare prestate, de aceea este important sa detineti un card de credit cand calatoriti in afara tarii.
- Acest program nu este recomandat persoanelor cu mobilitate redusa.
- In derularea excursiei pot aparea situaţii de forţa majora precum intârzieri in traficul aerian, blocarea aeroporturilor din raţiuni de securitate,
schimbari de aeroporturi din raţiuni politice, greve, condiţii meteo nefavorabile etc.; in aceste cazuri agenţia se obliga sa depuna eforturi pentru
depasirea situaţiilor ivite; totodata, agenţia nu poate fi facuta raspunzatoare pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare aferente
- Avand in vedere epidemia SARS-COV 2 este posibil ca unele reglementari de calatorie sa se modifice pana la data plecarii, independent de vointa
agentiei (cum ar fi: limitari ale capacitatii de transport in autocar, restrictii de vizitare pentru unele atractii turistice, masuri suplimentare de igiena si
control al starii de sanitate, formalitati vamale).
- Nu sunt necesare vaccinari speciale pentru aceasta destinatie;
- Pentru majoritatea excursiilor, copiii in varsta de 6 - 12 ani, beneficiaza de reducere, numai pentru cazare in camera cu doi adulti.
- Pentru reducerea de grup, toti turistii din acel grup trebuie sa fie inscrisi pe acelasi program, aceeasi data de plecare si aceeasi rezervare.
Recomandam incheierea asigurarii Travel (storno + medicala) pentru a va proteja atat inainte de plecare, in cazul anularii calatoriei, cat si dupa plecare in
cazul unei situatii neprevazute!

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii turistice incheiat.

