
REVELION 2023 TURCIA-ANTALYA & CAPPADOCIA  
Plecare din Craiova, de la 459 EUR / pachet / pers 

Perioada: 29.12.2022 - 03.01.2023 

 
 

Pentru oferte personalizate: tel. 0749 262390; 0351 181739; email adielatravel@yahoo.com 
 

Ziua 1. Craiova - Antalya 
Ckeck-in si îmbarcare pe aeroportul din Craiova cu destinația Antalya. Transfer si cazare la Hotel Sensitive Premium Hotel 5* sau 
similar in zona Antalya. 
Ziua 2. Antalya – Cappadocia 
Mic dejun. Se pleacă din Antalya cu destinația Cappadocia, traversând munții Taurului spre Konya, oraș cunoscut sub numele de 
grânarul Asiei Mici încă din antichitate. Pentru a ajunge în Cappadocia se traversează Valea Konya, trecând de vulcanul Hasan Dag și 
de-a lungul Văii Ihlara, prin peisajul de stepă al Anatoliei. Cazare la Hotel 4* în Cappadocia. 
Ziua 3. Cappadocia 
Mic dejun. Se vizită Goreme, (opțional muzeu) cel mai faimos loc de pelerinaj din lumea bizantină și unul dintre numeroasele orașe 
subterane, oprire pentru pauză foto la cetatea Uchisar, formată din rocile de tuf și peisajul stâncos al Zelvei. Se vizitează o cramă 
locală cu degustare de vinuri din fructe (struguri, rodii, pepene galben, piersici, etc.) și un atelier de covoare artizanale. Cazare la 
Hotel 4* în Cappadocia. Petrecere de Revelion cu cina festiva si băuturi  incluse la Hotel. 
Ziua 4. Cappadocia – Side 
Mic dejun. Se continuă călătoria spre Side, iar pe traseu se face oprire la Keravanseraiul selciuzian din Valea Konya, care datează din 
secolul al XIII-lea  construit în onoarea sultanului Allaeddin Keykubat. Cazare la Hotel Ramada Side 4* sau similar sau similar  în zona 
Side-Managvat. 
Ziua 5. Antalya 
Mic dejun. Se vizitează orașul Antalya cu zona veche denumita Kaleici si portul de yachturi. Se face oprire la celebra cascadă 
Karpuzkaldiran care se varsă direct în Marea Mediterană, la un atelier de bijuterii artizanale și la o reprezentanță de haine produse din 
piele naturală de cea mai bună calitate cu posibilitatea de cumpărături. Cazare în zona Antalya la hotelul Sensitive Premium 5* sau 
similar. 
Ziua 6. Antalya – Craiova 
Ckeck-in si îmbarcare pe aeroportul din Antalya cu destinația  Craiova. 
 
*Servicii incluse în tarif : 
> Transport cu avionul pe ruta Craiova – Antalya – Craiova 
>Taxe de aeroport 
>Transfer aeroport-hotel-aeroport 
> Un bagaj de cala 20kg si un bagaj de cabina 7 kg 
> Transport cu autocar modern pe tot parcursul programului 
> Cazare  2 nopți în cameră dublă, la hotel in Antalya 
> Cazare  1 nopți în cameră dublă, la hotel in Side 
> Cazare 2 nopți în cameră dublă, la hotel în Cappadocia 
> Regim de masă cu mic dejun 
> Cina festivă de Revelion  
> Asistență turistică în Limba Română 
 
*Servicii  neincluse în tarif : 
>Intrările la obiectivele turistice 
>Supliment de demipensiune (4 cine) : 109 euro/persoana 
>Pachet Premium(4 prânzuri tip bufet, toate intrările incluse la obiectivele turistice, ghid local autorizat, taxa de oraș) : 129 euro/pers. 
>Taxa de stațiune 2 euro/pers. 
 
Acte necesare: Pașaport valabil minim 150 zile de la data întoarcerii in tara 
 
Tarife Pachet 

Camera Data plecare Nr. nopti Preț Adult 
Preț Copil  

0 - 11.99 ani 
Preț Al 3-lea Adult 

Loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 29.12.2022 5 459 EUR 399 EUR 449 EUR 

Loc in Camera Single (Mic Dejun) 29.12.2022 5 589 EUR - - 

 

 


