
Vacanta de 1 Mai cu
copiii in Cappadocia

28 Aprilie - 3 Mai



Haideți cu noi in Cappadocia

 

Haideți cu noi în vacanța de 1 mai într-o super aventură pentru cei mici în Cappadocia!

Vom explora regiunea cu pesterile ei misterioase, ne vom plimba prin vai cu privelisti

fantastice, vom vedea dervisi rotitori, vom manca delicioasa mancare turceasca si ne

vom delecta cu spectacolul baloanelor. Totul alături de bloggerii Family Travel Bubble:

Creștem și Călătorim,  și alte familii dornice de explorare și cu chef de vacanță.

Mergem in Cappadocia cu un grup mic, pentru a ne putea organiza și cunoaște cât mai

bine, dar și pentru a ne păstra în siguranță în condițiile pandemiei. 

Vom petrece în Cappadocia 5 zile minunate, în care copiii își vor face noi prieteni și vor

avea aventuri memorabile împreună.
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Avem un program lejer în prima zi,
pentru a le permite copiilor să-și
revină după drum. Camerele de la
Hotel Osmanli Cappadocia sunt
spațioase și primitoare, perfecte
pentru o familie; vă puteți odihni
puțin sau puteți ieși la o plimbare în
apropiere.

Z i u a  1

Plecăm de dimineață din București
spre Cappadocia, pentru a ne putea
bucura cât mai mult de vacanță. 

Vom zbura confortabil și în
siguranță cu Turkish Airways , cu
escala in Istanbul, și vom fi așteptați
de transfer privat la aeroport.

Ne cazăm la Hotel Osmanli
Cappadoia, care are privelisti
superbe spre toata valea, dar si
camere decorate extraordinar.

Pe seara ne puteti insoti la o plimbare prin zona Goreme si, optional,
participam la o cina traditionala turceasca, cu mancaruri delicioase si
spectacol.

Încercăm să nu ne întoarcem foarte târziu la hotel, pentru a ne odihni
pentru aventurile ce urmează. Garantăm un somn bun și odihnitor în
paturile confortabile de la Hotel Osmanli.



Facem apoi o plimbare spre Valea
Soganli. Vizitam Sobesos, o baie
romana din secolul V, cu mozaicuri
si morminte bizantine, Taskinpasa
Medresesi, o scoala teologica
otomana si Mustafpasa, un vechi sat
grecesc.

De dimineață ne trezim super odihniți și gata de explorare. Ne întâlnim
în restaurantul hotelului pentru un mic dejun super delicios, pe gustul
tuturor membrilor familiei.

Apoi pornim împreună in Cappadocia Green Tour, care include vizite la
orasele subterane care au servit drept refugiu in timpurile razboaielor si
ne oprim la Kaymakali.  Vedem cum traiau oamenii in acele orase cu mai
multe niveluri, cu grajduri, bucatarii si multe altele si avem ocazia sa le
dam celor mici o adevarata lectie de istorie. Plimbarea va fi super
interesanta pentru cei mici, care vor fi foarte interesati sa exploreze
orasele subterane.

Transportul este asigurat, vom avea un ghid local cu tolba plina de
povesti savuroase, iar intrarile la obiective sunt si ele incluse. Pe langa
asta, si pranzul este inclus in acest tur. 

Seara putem merge la un spectacol optional al dervisilor rotitori, o
experienta care trebuie traita macar o data in viata.
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Z i u a  3

Descoperim astazi constructiile si
bisericile sculptate in tuf vulcanic
din cadrul Goreme Open Air
Museum, valea Pasabaglari (Monks
Valley) cea plina de conuri si
ciuperci formate dupa eruptii
vulcanice si datorita eroziunii, dar si
Valea Devrent, supranumita Valea
Imaginatiei, in care vom vedea
formatiuni de animale. Copiii se vor
distra incercand sa ghiceasca
fiecare forma!

Ne întâlnim de dimineață pentru un mic dejun savuros, după care ne
așteaptă autobuzul pentru a porni in Cappadocia Blue Tour.

Oprim la atelierele de ceramica de
la Avanos si la fabrica de covoare
handmade si continuam cu castelul
Uchisar, cel mai inalt punct din
regiune, dar si la Esentepe, unde
vom putea face fotografii minunate.

Transportul este asigura, la fel si
ghidul local, intrarile la muzee si
pranzul.
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După micul dejun, ne îmbarcăm în
autobuzul special pregătit și plecam
in Cappadocia Red Tour spre orasul
Derinkuyu, cel mai mare oras
subteran din regiune, foloit ca
adapst in timpul invaziilor. Ne oprim
apoi la Narigol, lacul craterului
vulcanic si apoi ne indreptam spre
valea Ihlara, un defileu lung de
16km taiat in roca vulcanica. 

La finalul drumetiei prin canion ne
oprim in satul Belisirma, unde
putem vedea viata autentica a
satului, nealterata. Luam pranzul in
sat, pe malul apei, si incheiem cu o
vizita la Manastirea Selime.

Avem inclus transport, toate
intrarile, ghid local si pranz delicios.
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Ziua de astazi incepe cu o activitate
optionala dis de dimineata -
calatoria cu balonul cu aer cald la
rasarit. Zborul cu balonul in
Cappadocia e ceva deosebit,
privelistea nu se compara cu nimic
in lume.

Calatoria cu balonul este disponibila
doar pentru adulti si copiii cu varsta
mai mare de 6 ani.

Astazi luam micul dejun si apoi plecam spre aeroportul din Kayseri. Pornim cu
Turkish Airways spre Bucuresti, cu o escala la Istanbul, unde aterizam in jur de
ora 20, cu amintiri frumoase si, speram noi, prieteni noi!

Z i u a  6

Apoi, plecam in Cappadocia Orange
Tour, spre Kizilcukur la Cavusin prin
Valea Trandafirilor. Vizitam Bisericile
din Uzumlu si incheiem drumetia la
Cavusin, unde oamenii inca locuiesc
in  locuinte taiate in stanca si case
de piatra.

Avem inclus transport, toate
intrarile, ghid local si pranz delicios.



Zbor Turkish Airways București-Kayseri și retur, cu escala in
Istanbul, cu bagaj de cala si loc asigurat
Cazare 5 nopți cu mic dejun inclus  la Hotel Osmanli Cappadocia
(sau echivalent). 
Tranferul de la aeroport la hotel și retur la sosire/plecare, precum si
toate transferurile pentru tururile incluse
Excursie full day Cappadoccia Green Tour cu pranz inclus (ziua 2)
Excursie full day Cappadocia Blue Tour cu pranz inclus (ziua 3)
Excursie full day Cappadocia Red Tour cu pranz inclus (ziua 4)
Excursie full day Cappadocia Orange Tour cu pranz inclus (ziua 5)

C e  e s t e  i n c l u s

Cinele si bauturile in timpul meselor de pranz
Zborul cu balonul cu aer cald - 250 euro / persoana indiferent de
varsta. Disponibil doar pentru adulti si copiii peste 6 ani.
Spectacol dervisi rotitori - 40 euro / persoana
Seara tematia turceasca - 30 euro / persoana (include transferuri,
cina turceasca, spectacol, bauturi alcoolice incluse)
Asigurare medicala de calatorie si asigurare storno

C e  N U  e s t e  i n c l u s

C o s t u r i
1275 euro / adult - loc in camera dubla standard - 4 camere disponibile
1375 euro / adult - loc in camera dubla deluxe - 4 camere disponibile
1425 euro / adult - loc in junior suite - 2 camere disponibile
1175 euro / copil 8-17,99 ani, cazat impreuna cu 2 adulti, cu pat
suplimentar
1075 euro / copil 5-7,99 ani, cazat impreuna cu 2 adulti
755 euro / copil 2-4,99 ani, cazat impreuna cu 2 adulti, fara pat
suplimentar
Tarifele sunt pentru 2 adulți care împart camera cu 1-2 copii;
prețuri la cerere dacă doriți să participați într-o altă formulă.
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Pot participa copii de orice vârstă, însă noi recomandăm activitățile
pentru copii de peste 5 ani, intrucat implica mult mers pe jos, trekking,
urcat si coborat. Pentru copiii mai mici, recomandam un sistem de
purtare. Calatoria cu balonul este doar pentru copiii mai mari de 6 ani.

Incepand cu 1 iunie 2022 nu mai este necesara prezentarea certificatului
ce atesta vaccinarea impotriva COVID-19, dovada trecerii prin boala sau
rezultatul negativ al unui test PCR sau antigen la niciun dintre punctele
de intrare in tara.
Ne rezervăm dreptul de a modifica programul sau condițiile de călătorie
privind Covid19, în cazul în care apar schimbări ale cerințelor în țara de
destinație sau ale transportatorului aerian. Înainte de plecare vom
furniza informații actualizate cu cerințele privind Covid19 în Turcia.

Pasapoartele simple electronice trebuie sa aiba o valabilitate de cel putin
150 de zile la momentul intrarii in tara si trebuie sa dispuna de cel putin o
fila goala

A l t e  d e t a l i i

Î n s c r i e r e
Pentru a veni cu noi în vacanță la Madrid sau pentru orice alte informații,
vă rugăm să ne contactați la adresa contact@familytravelbubble.ro
sau la familiahaihui@gmail.com.

Excursia este organizată împreună cu partenerul nostru Familia Hai
Hui, care se ocupă conform legii de partea logistică și administrativă.
Prețul va fi facturat de către ei și achitat direct acestora. Noi ne-am
implicat în organizarea pachetului prin experiența noastră de a călători
cu copiii și dorința de a avea opțiuni de vacanțe dedicate celor mici.
Bloggerii Family Travel Bubble vor participa la toate activitățile excursiei
și vor contribui la buna desfășurare a acestora.
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