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Turcia Transport Autocar
HOTEL ATLANTIQUE HOLIDAY CLUB 3*+ - All - Kusadasi

Este situat la 85 km de aeroportul orașului Izmir, la 9 km de centrul orașului Kusadasi, pe malul
mării. Orașul antic Efes se află la o distanță de 30 km față de hotel.

HOTEL ATLANTIQUE HOLIDAY CLUB 3*+
- All Inclusive -

Hotelul situat pe cea mai frumoasă și lungă plajă din Kusadasi, oferă condiții excelente pentru o
vacanță minunață cu toată familia. Hotelul are plajă privată.
Localizare: Este situat la 85 km de aeroportul orașului Izmir, la 9 km de centrul orașului Kusadasi,
pe malul mării. Orașul antic Efes se află la o distanță de 30 km față de hotel.
Facilități camere: Hotelul deţine 385 de camere moderne, decorate cu gust, ce au vedere la mare,
grădină sau piscină, dotate cu balcon, baie cu duş, uscător de păr, televizor, aer condiţionat, telefon
cu linie direct.
Facilități hotel: Hotelul dispune de următoarele facilităţi: restaurant interior şi exterior, restaurant
a la carte, pool bar, snack bar, internet cafe, lobby bar, sală de conferințe (capacitate 200 locuri),
asistență medicală, magazin de suverniruri, mini-market, seif-uri, parcare, cameră pentru bagaje,
discotecă. Sport si agrement: Sportivii vor putea profita de cele 3 terenuri de tenis, baschet si
mini-fotbal, water polo, biliard si de centrul nautic.
Piscină: 2 piscine exterioare.
Facilități pentru copii: Pentru cei mici există piscina hotelului care are secţiune pentru
copii, mini-club și loc de joacă. La cerere, vei putea beneficia de serviciu de babysitting

ZIUA 1-

Spre Turcia….

Intalnire cu insotitorul de grup la ora 16.00 de la parcul Izvor din Bucuresti. Plecare ora 16.30 pe
traseul Bucuresti - Giurgiu - Ruse - Veliko Tarnovo - Edirne – Canakkale - Kusadasi. Pe timpul noptii
se va traversa Bulgaria
ZIUA 2-

Hos geldiniz!” - Bine ati venit in Turcia !!

Sosim la Kapikule, prima intrare in Turcia. Traversam Stramtoarea Dardanele cu ferry boat-ul la
Canakkale, puntea de legatura intreEuropa si Asia. In cursul dupa-amiezii ajungem in Kusadasi.
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Cazare la Hotel Arora 4*.

ZIUA 3 – 8 Va propunem sa participati la urmatoarele excursii optionale:

Excursie la Efes - orasul antic. Excursie pe coasta de sud a Turciei, orasul care
gazduieste una dintre cele 7 minuni ale lumii antice - Templul zeitei Artemis. Putem
vizita Marele Teatru (cu o capacitate de 25.000 locuri), Biblioteca lui Celsius, Templul
lui Hadrian si Fantana lui Traian.
Excursie la Pamukkale - terasele de calcar. Ne lasam fascinati de cascadele din
calcar si de cea mai originala piscina din Turcia - piscina Cleopatrei. Vizitarea
teraselor de la Pamukkale ne prilejuieste descoperirea vechiului oras Hierapolis.
Astazi putem admira: Teatrul, Biserica Bizantina, Martiriul Sf. Filip, Drumul de
marmura, Templele, Necropolele, Poarta Bizantina si Arcul lui Domitian.
Excursie la Cetatea Pirene, Miletos – situata aproape de lunca sinuosului rau
Meander, dar pe un varf stancos si inconjurat de impresionante fortificatii, cetatea
Priene. se mandreste cu Templul Zeitei Athena, Casa Sacra, Templul lui Zeus.
Cetatea Milet este unul dintre cele mai vechi orase ale Ioniei, aflat la nord de Soke
si la 60 km de Kusadasi. Este, de asemenea, orasul multor oameni de stiinta si
filozofi, ca Thales, Isidor (arhitectul Hagiei Sofia din Istanbul
Seara turceasca – Puteti petrece o seara placuta la un spectacol organizat in cel
mai vechi castel din Kusadasi – Kervansaray. Veti viziona momente artistice cu
specific turcesc: dansuri populare precum si vestitele dansatoare din buric. (In pret
sunt incluse transportul, cina, bauturile racoritoare).
Picnic pe vapor – plimbare cu vaporasul pe Marea Egee – Turcia este renumita
pentru frumusetea tarmurilor iar aceasta plimbare va ofera ocazia de a o descoperi in
toata splendoarea ei. Statiunea Kusadasi detine unul dintre cele mai mari porturi de
yahturi de pe coasta egeeana, impozante vase de croaziera acostand aici in fiecare
an (In pret sunt incluse transportul, pranzul, bauturile racoritoare
Adaland si Aquafantasy – parcuri de distractii – doua din cele mai mari parcuri
de distractii cu apa din Europa. Situate in inima naturii, parcurile de distractii satisfac
cele mai exigente preferinte (In pret sunt incluse: transportul si taxele de intrare
ZIUA 9 - Catre Romania
Mic dejun. Program liber. Dupa-amiaza ne vom imbarca in vederea deplasarii spre Romania pe
traseul Kusadasi –Canakkale- Edirne - Ruse - Giurgiu - Bucuresti.

ZIUA 10 - Din nou acasa!!!
In cursul diminetii, in functie de formalitatile vamale, vom sosi in Bucuresti.
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TRANSPORT

Supliment transport autocar din
Bucuresti 85 €/pers
Plecări cu autocarul în fiecare Miercuri

Plecari

Atentie! Intrare la cazare în fiecare Joi
STANDARD
FIRST
EARLY
OFERTA
SPECIALA
MINUTE
BOOKING
LOCURI
Loc in DBL Loc in DBL cu Loc in DBL cu
LIMITATE
REDUCERE
REDUCERE
30% aplicata, 20% aplicata,
pana la 31.03 pana la 20.05
365 €
256 €
292 €
310 €

22.05, 29.05, 18.09,
25.09
05.06
378 €
265 €
302 €
321 €
12.06, 19.06
399 €
279 €
319 €
339 €
11.09
395 €
277 €
316 €
336 €
26.06, 29.08, 04.09,
415 €
291 €
332 €
353 €
28.08, 04.09
03.07, 10.07, 17.07,
427 €
299 €
342 €
363 €
24.07, 31.07, 07.08,
14.08, 21.08
Reducere cazare în cameră DBL cu
15 €/persoană
pat suplimentar
Supliment SGL
180 €
Primul copil 0-4.99 ani GRATUIT; Primul copil 5-12.99 ani plătește transportul; Al 2-lea
copil 0-2.99 ani GRATUIT;
Al 2-lea copil 3- 12.99 ani are reducere 100 €, cazare în cameră DBL cu pat
suplimentar.
Galați, Brăila–110 €, Focsani, Bacau, Brasov, Sibiu –105 €, Ploiești, Pitești, Buzau - 95
€; Rm. Vâlcea – 100 €; Iași – 115 €;

*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans de 50% la înscriere si restul de plata la expirarea
termenului ofertei. Rezervările făcute în perioada de first/early booking nu permit modificări de nume
sau anulări. Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau
suplimente
Servicii incluse :
7 nopţi cazare cu All Inclusive
Însoţitor de grup din partea agenţiei (la autocar) si asistenta turistica.

Preţul nu include :
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Asigurare medicală de călătorie şi asigurarea storno;
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Taxele de intrare la obiectivele turistice si programe opţionale;
Alte taxe şi cheltuieli personale;
Bilet ferry-boat Cannakkale: 10 €/ pers

* Tariful biletului de ferry boat poate suferi modificări datorită creșterii costului combustibilului!
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