
Circuit Cappadocia 
 9 zile, 8 nopți 
 495 euro / persoană/ cazat în cameră dublă/triplă  
 Grup minim : 35 de persoane  
 Date de plecare: 22.04.2023, 07.10.2023 
 

 
Într-o întâlnire extraordinară a splendorii 

artistice a naturii și a resurselor umane, 
Cappadocia este unul dintre acele locuri rare 
care trebuie descoperite cel puțin o dată în 
viață. Cu formațiuni stâncoase în creștere, 
peisaje create în mod unic, trasee splendide 
de mers pe jos, orașe subterane misterioase 
și biserici tăiate în stâncă, Cappadocia este 
destinația de neuitat din Turcia.  

Cu mii de ani în urmă, un grup de vulcani 
străvechi, Muntele Erciyes, Muntele Hasan și 
Muntele Melendiz, au aruncat straturi peste 
straturi de tuf gros care au acoperit peisajul 
rural în preajma sa. De-a lungul secolelor, 
vântul și ploaia și-au lucrat magia pe stânca 
moale, cioplind chei spectaculoase și lăsând 
în urmă culmile spectaculoase ale stâncii - 
„coșurile de zână” - care au creat peisajul 
lunar capadocian.  

Există atât de multe lucruri fascinante de 
văzut în Cappadocia, încât ai putea petrece o 
viață aici și totuși să descoperi locuri noi. 

 
Itinerariu: 
Ziua 1/ Sibiu – Giurgiu – Ruse – Svilengrad – 
Edirne – Canakkale, cazare Canakkale 
Ziua 2/ Mic dejun. Canakkale – Kusadasi. 
Cazare și cină în Kusadasi. 
Ziua 3/ Mic dejun. Kusadasi – Pamukkale. 
Cazare și cină în Pamukkale. 
Ziua 4/ Mic dejun. Deplasare Konia – Aksaray 
–  Nevsehir . Cazare și cină în Capadocia 
Ziua 5/ Mic dejun. Valea Călugărilor – Valea 
Zânelor  – Ürgüp  –  Zelve  – Göreme. Cazare 
și cină în Capadocia. 
Ziua 6/ Mic dejun. Kaymakli – Ürgüp. Cazare 
și cină în Cappadocia. 
Ziua 7/ Mic dejun. Ankara – Istanbul. Cazare 
în Istanbul. 
Ziua 8/ Mic dejun. Tur Istanbul. Opțional 
crozieră Bosfor. Cazare în Istanbul. 
Ziua 9/ Mic dejun. Istanbul – Sibiu. 

Este o plăcere să explorezi 
Istanbulul, atracțiile sale unice și locurile 
istorice. Descoperă Istanbulul și locurile 
sale istorice de renume mondial. 

 
Marea atracție turistică din 

Cappadocia – zbor cu balonul. 
Cappadocia este cunoscută în întreaga 
lume ca fiind unul dintre cele mai bune 
locuri pentru a zbura cu baloane cu aer 
cald. 

 
Dacă există un oraș care își 

merită statutul de capitală, acesta este 
Ankara! Acest oraș magnific al Asiei vă 
va seduce cu infrastructura sa modernă, 
clădirile sale frumoase și, mai presus de 
toate, farmecul său magnific! 

Pamukkale este una dintre 
atracțiile de top din Turcia și o destinație 
unică în lume. Formațiune calcaroasă 
alcătuită din multe terase asemănătoare 
unei cascade, ce face parte din 

Patrimoniul UNESCO din 1988, este 
cunoscută ca și a 8-a minune a lumii. 

Servicii incluse: 
►8 nopti cazare cu mic dejun/5 cine la 
hoteluri 3*; 
►ghid de turism din partea agenției; 
►transport autocar modern cu aer 
condiționat,conform programului; 
Servicii neincluse: 
►intrări la obiectivele turistice; 
►masa de prânz/cină unde nu este 
specificată în program; 
►Opționale: Plimbarea cu balonul, Seara 
turcească (40 E), Croazieră pe Bosfor. 
* 140 Euro supliment cameră single; 
* La un grup mai mic de 35 de persoane, 
prețul se recalculează sau circuitul se 
reprogramează. 

MODALITĂŢI DE PLATĂ 
Notă: Rezervarea este fermă în momentul 
achitării unui avans de 30%.  
• 30% în momentul rezervării, când 
rezervarea se face cu cel puţin 60 de zile 
înainte de plecare, 70% cu 21 de zile 
înainte de plecare 
• 100% când rezervarea se face cu mai 
puţin de 21 de zile înainte de plecare. 
CONDIŢII DE ANULARE 
• De la momentul rezervării şi până cu 60 
de zile înainte de momentul plecării – 
30%; 
• De la 60 de zile şi până cu 21 de zile 
înainte de momentul plecării – 60%; 
• Cu mai puţin de 21 de zile înainte de 
plecare sau pentru neprezentare la 
program sau pentru neprezentare la 
plecare (no-show); 100%. 



 
 

 

 

ZIUA I –  Plecare din România pe ruta București – Giurgiu – Ruse – Svilengrad – Edirne, traversarea cu ferryboat-ul a 
Strâmtorii Dardanele. Sosire în Canakkale în cursul serii, în funcție de formalitățile vamale. Cazare Canakkale.  
ZIUA a II-a – Mic dejun. Plecarea spre Kusadasi, Se vizitează Troia – faimoasă pentru legendarul Cal Troian din timpurile 
frumoasei Elena – Regina Spartei și a prințului Troiei – Paris, Pergamul – cunoscut pentru producția sa de lână, aur și 
covoare fine, orașul era un centru cultural important în Grecia antică si Imperiul Roman. Aici a fost inventat pergamentul, 
deținând o bibliotecă cu peste 200.000 de volume și Biserica Sfântul Ioan (Curtea Roșie), tur panoramic al Izmirului 
(Smyrna). Continuăm drumul către Kusadasi unde ajungem în cursul serii.  Cazare și cină în Kusadasi. 
Ziua a III-a: Mic dejun. Kusadasi – Pamukkale Se vizitează Casa Maicii Domnului, cetatea Efes (biblioteca lui Celsius, 
marele teatru în care a predicat evanghelia Sfântul Apostol Pavel, Biserica Maicii Domnului – în care s-a ținut Sinodul III 
ecumenic-431), Cetatea Bizantină (biserica ridicată de împăratul Iustinian și mormântul Sfântului Ioan Evanghelistul), 
templul zeiţei Artemis (una dintre cele 7 minuni ale lumii antice). Plecare spre Pamukkale, oraș situat pe lista destinațiilor 
aparținând Patrimoniului Mondial UNESCO. Se vizitează terasele calcaroase cu apă termală (fenomen unic în lume), 
Cetatea Hierapolis - Orașul Sacru . Cazare și cină în Pamukkale. 
Ziua a IV-a: Mic dejun. Deplasare Konia, orașul dervisilor – călugări musulmani (oprire la Muzeul Mevlana) – Aksaray - 
Nevsehir, fosta Nyssa. Cazare și cină în Cappadocia. 
Ziua a V-a: Mic dejun. Descoperim peisajul inedit al Cappadociei format în urma numeroaselor erupții care au depus 
straturi de noroi, cenușa și lava în regiune timp de veacuri, cu hornurile sale de poveste terminate cu “ pălăriile“ țuguiate sub 
forma unor imense ciuperci, un peisaj care întrece orice imaginație – Valea Călugărilor – Valea Zânelor. Ürgüp - un loc 
magic cu case vechi, albe, în stil grecesc, o stâncă albă zimțuită presarată de grote făcute de mâna omului. Zelve – un 
adevărat muzeu în aer liber plin de hornuri ca-n povești și biserici; Avanos – un oraș vechi și frumos, plin de magazine; 
Göreme – un orășel situat într-o vale plină de podgorii, unde atracția principală este Muzeul în aer liber cu o mulțime de 
biserici săpate în stâncă. Datorită locației izolate, Cappadocia a fost vreme îndelungată loc de refugiu și pustnicie, pentru 
mulți călugări creștini, dar și oameni de rând, împotriva persecuției legiunilor Imperiului Roman și a hoardelor triburilor 
musulmane. Cazare și cină în Cappadocia. 
Ziua a VI-a: Mic dejun. Din nou “Fascinanta Cappadocie “ – dimineața foarte devreme, opțional, plimbare cu balonul cu 
aer cald - o experiență unică, care trebuie trăită pentru a putea fi înțeleasă pe deplin, turistul fiind răsplătit de priveliștea 
mirifică, selenară cu adevărat captivantă a peisajului desprins din basmele copilăriei. Vizitarea orașului subteran Kaymakli 
– loc de refugiu al primilor creștini, unde casele sunt construite în jurul celor 100 de tuneluri subterane, unele întinzându-se 
pe 20 de nivele sub pământ cu dormitoare, săli de mese, sistem de canalizare și coșuri de ventilație, precum și cimitir și 
închisoare. Întoarcere în Ürgüp – vizită într-un CONAK – locuință autentică în vechile galerii ale formațiunilor vulcanice. 
Timp liber. Seara, după cină, vă invităm la o seară turcească cu muzică și program artistic specific zonei (opțional). Cazare 
și cină în Cappadocia. 
Ziua a VII-a: Mic dejun. Tur panoramic al orașului Ankara – fosta Ancyra, creștinată de Sfântul Apostol Pavel (opţional se 
vizitează mausoleul și muzeul lui Ataturk – intrare liberă – turcii au un adevărat cult pentru Atatürk – fondatorul Republicii 
Turce, iar mausoleul Ataturk este un monument deosebit de important în Ankara). Seara sosire la Istanbul. Opţional 
croazieră pe Bosfor cu cină. În această croazieră vom putea admira de-a lungul Bosforului: Palatul Dolmabahce, Turnul 
Galata, Palatul Beylerbeyi, Palatul Ciragan, cartierele rezidențiale din ambele părți ale Istanbulului (europeană și asiatică), 
fortăreața Rumeli, cele două poduri care leagă continentele, precum și un peisaj deosebit. Cazare în Istanbul. 
Ziua a VIII-a: Mic dejun. Vizitarea Sf. Sofia, construită de împăratul Iustinian în anul 537; Palatul Topkapi (reşedinţa 
sultanilor, actualul Muzeu Naţional al Turciei, unde se află mâna dreaptă a Sf. Ioan Botezătorul, toiagul lui Moise), 
Moscheea Albastră, Moscheea Suleymanie, Hipodromul si Obeliscul, Mănăstirea Balîklî (Izvorul Tămăduirii); Biserica 
Patriarhiei Ecumenice “Sf. Gheorghe”, unde se păstrează moaștele Sfântului Grigorie Teologul, ale Sfântului Ioan Gură 
de Aur, ale Sfintei Solomoni, ale Sfintei Eufimia și ale Sfintei Teofana; Biserica Vlaherne (loc unde Maica Domnului s-a 
arătat mulţimii strânse în vremea împăratului Leon cel Înţelep, când oraşul era asediat şi a lăsat asupra lor Acoperământul), 
Marele Bazar – cea mai mare și mai atractivă zonă de cumpărături din lume, 4000 de magazine aranjate ca un labirint uriaș 
pe aproape 60 de străzi. Bazarul este vizitat zilnic de un număr impresionant de oameni: între 250.000 și 400.000 de 
persoane iau parte la acest spectacol zilnic.  Cazare în Istanbul. 
Ziua a IX-a: Mic dejun. Retur în România

 


