Mini-Vacanță de 1
decembrie în Cappadocia

Descriere Mini-Vacanță de 1 decembrie în Cappadocia 3*
Program
28.11.2022 Bucuresti Istanbul Cappadocia
Întâlnire in aeroportul Otopeni cu însoțitorul de grup J'Info Tours pentru îmbarcare către Cappadocia. Sosire in
Cappadocia, transfer la hotel pentru cazare si cina.
Timp liber la dispozitie sau excursie opțională: Plimbare cu ATV Tarif / persoana: 45 euro
29.11.2022 Goreme-Uchisar – Pigeon Valley – Devrent Valley - Tarif / persoana: 85 euro (cu prânz inclus)
După mic dejun, vizităm muzeul in aer liber Goreme, unde vedem cele mai bune exemple de artă frescă bizantină în
bisericile rupestre. Putem continua ziua cu o excursie opțională, tur de Cappadocia, în care putem vizita :
Castelul Uchisar: Cel mai înalt punct din Cappadocia de aceea a fost folosit ca turn de veghe.
Love Valley: Valea Iubirii Cappadocia este un loc al minunilor naturale. Adăpostește monumente gigantice naturale, în
forme falice.
Parcul Național Goreme: Muzeul Național în aer liber din Goreme, un complex monahal de mai multe biserici sapate in
piatra si capele acoperite cu fresce, este unul dintre cele mai cunoscute locuri de atracție turistică din Turcia.
Pasabag: Valea Pasabag, cunoscută și sub numele de „Valea Călugărilor” este una dintre cele mai populare zone cu
coșuri de zâne din Cappadocia, situată între Avanos și Goreme. Valea Pasabag este, de asemenea, unul dintre cele mai
populare locuri de văzut în Cappadocia, pe care călătorii pot experimenta coșuri de zâne în formă de ciuperci, cu mai
multe tulpini și capace.
Hornuri de zâne: Cel mai bun loc pentru a vedea procesul de eroziune, formațiuni de coșuri de zâne! Hornuri de Zâne:
Stâncă cu capace deasupra.
Pigeon Valley (Valea Porumbeilor): Vedere magnifică în spatele Copacului Big Blue Eye
Sunset point: Cel mai bun punct de vedere la apus cu o panorama incredibila
Devrent Valley: Imaginations Valley, cele mai interesante formațiuni stâncoase, aici s-au filmat scene din filmul
StarWars
30.11.2022 Timp liber la dispoziție sau excursie opțională cu balonul deasupra Văii Pisicii (Cat Valley):
aproximativ 195 euro / persoana (se poate rezerva la fata locului si se organizeaza in functie de conditiile meteo).
După amiaza, excursie opțională: Degustare de vin în Cappadocia: 79 euro/persoana. Veți fi preluat de la hotelul
dumneavoastră din Cappadocia între orele 16:30 – 17:00 și veți fi condusi la locul special în care vă veți alătura
sesiunii. Somelierul local vă va prezenta podgoria si cele mai bune tipuri de vinuri din regiune și vă va lăsa să le gustați
pe toate, în timp ce vă explică cum se produce și se îmbuteliază vinul. După sesiune, șoferul vă va conduce înapoi la
hotel.
01.12.2022 Cappadocia - Ihlara valley-Orasul subteran Derinkuyu -Mănăstirea Selime (cu prânz inclus) 85
euro / persoană
Mic dejun. Timp liber la dispozitie sau excursie opțională : Tur de Cappadocia, în care vizităm :
1. Ihlara Valley: faceți o plimbare ușoară de 4 km (aproximativ 1 oră) de-a lungul râului prin canionul adânc al Văii
Ihlara, împrăștiat cu biserici rupestre sculptate de călugării creștini timpurii.
2. Derinkuyu Yeralti Sehri: Orașul subteran Derinkuyu este cea mai mare și mai adâncă așezare subterană, datând din
secolele VII-VIII. Coborâți 8 niveluri, fiecare dintre ele interconectate prin tuneluri înguste și scări sculptate în piatră.

Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 00:36)

Vedeți crama, biserica, bucătăriile, zonele de depozitare a alimentelor și tarabele de animale, în timp ce ghidul vă
oferă o perspectivă asupra vieții lor de zi cu zi.
3. Mănăstirea Selime: Catedrala Selime este cea mai mare mănăstire sculptată în stâncă din regiune și a fost cândva
adăpostul civilizațiilor hitite, romane, bizantine, selgiucide și otomane.
4. Pigeon Valley (Valea Porumbeilor): O ultimă oprire la un punct de belvedere uimitor din Uçhisar, cu vedere la infama
Vale a Porumbeilor și vedeți porumbeii sculptate din piatră de vechii locuitori.
02.12.2022 Cappadocia - București
Mic dejun. Timp liber la dispoziție, după amiaza transfer la aeroport pentru zbor de retur.

Servicii incluse
Bilete de avion
4 nopti cazare
Demipensiune (mic dejun și cină)
Vizita in rezervatia Goreme
Taxe de aeroport
Transfer

Servicii neincluse
Asigurări
Intrari la obiective
Excursii optionale

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
Demipensiune

Tipuri servicii
Zbor
Transfer
Cazare
Demipensiune

Facilitati proprietate
Wifi
Restaurant

Facilitati camera
Wifi
Tv
Baie privata
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Tematica
Familie
Wildlife nature
Traditions customs
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