Kingtravel - Agenție de turism
Timisoara: Matei Corvin nr.1 (Piata Unirii) Tel: 0356.450999, Fax: 0356.450999 Mobil: 0745.648509
Lugoj: V.V. Delamarina, nr. 4, Tel: 0256.336381, Fax: 0256.336381

Oferta 01/01/1970, elarly booking
Dragul meu Plimbăreț,
Orice călătorie presupune descoperirea unor locuri aparte, a unei noi culturi și a unui nou mod de
viață. Toate experiențele călătoare te transformă într-un explorator care știe, vede și simte altfel.
Turcia este o destinație de vacanță, în care orice plimbăreț se regăsește.
Situată pe două continente (97% în Asia de Sud-Vest și 3% în Europa), Turcia reprezintă punctul de
întȃlnire dintre lumea occidentală și cea orientală. Este considerată o ṭară cu două capitale respectiv
capitala oﬁcială ca ﬁind Ankara, iar capitala istorică, centrul ﬁnanciar, economic și cultural al ṭării,
Istanbul. În această ṭară s-au contopit în mod armonios diferite civilizaṭii și tradiṭii, melanjul cultural
ﬁind unic. Este împărṭită în 7 regiuni principale și anume: Marmara, Egeea, Marea Neagra, Anatolia
centrală, Anatolia de est, Anatolia de sud-est și Mediterana.
Turcia oferă o mare varietate de destinaṭii pentru turiști ﬁe că vorbim despre cupolele și minaretele
care străpung cerul orașului Istanbul, ruinele romane care împȃnzesc coasta de vest și pe cea de sud,
plajele din Antalya și staṭiunile turistice de la Marea Mediterană sau munṭii din partea de est a Mării
Negre.
Bodrum, Ölüdeniz, Moscheea Albastră, Kusadasi sau Plaja Patara se aﬂă printre principalele atracṭii
turistice ale ṭării. Plaje cu nisip auriu, străzi împȃnzite de magazine și restaurante elegante, clădiri
istorice precum Castelul din Bodrum reprezintă punctele de atracṭie ale celebrului și somptuosului
oraș Bodrum. Ölüdeniz este o mică așezare situată pe coasta de sud-vest a Mării Egee unde întȃlnim
un golf din nisip, într-o lagună albastră. Nuanṭele de turcoaz, peisajul unicat, dar și cele mai bune
locuri din lume pentru datul cu parapanta caracterizează frumoasa și celebra zonă turistică. Cu cele
șase minarete ale sale și arhitectura impresionantă, Sultan Ahmed sau Moscheea albastră este una
dintre cele mai populare atractii turistice din orașul Istanbul împreuna cu Agida Soﬁa(Sfȃnta Soﬁa),
bazilică construită în onoarea Împăratului roman, Justitian I. Kusadasi este una dintre principalele
stațiuni de vacanță. Situat la 90 de km de Izmir, Kusadasi este renumit ca unul dintre cele mai
atractive oraşe de la Marea Egee, datorită apropierii de de situri istorice importante antice, inclusiv
Efes, Didyma, Priene și Miletos.
În ceea ce privește bucătaria turcească aceasta poate ﬁ descrisă ca o fuziune de raﬁnament a Asiei
Centrale, Orientului Mijlociu și a bucătăriei din Balcani. Aceasta variază în funcṭie de regiune, astfel că
în Istanbul, Bursa, Izmir și restul regiunii Mării Egee, există o preferinṭă pentru orez. Bucătaria din
regiunea Mării Negre folosește la scara largă pește, în special hamsie. În schimb, în sud-est, Urfa,
Gaziantep și Adana se gătește faimosul kebab, dar și deserturi pe bază de aluat, cum ar ﬁ baklavaua
sau kunefe.
Turcii sunt vestiṭi și pentru Marele Bazar din Istanbul unde se aﬂă peste 4000 de magazine. Printre
produsele comerciale care se găsesc aici se numără: bijuterii, ceramică pictată manual, covoare,
broderii etc. De menṭionat este faptul că majoritatea produselor sunt negociabile, iar turcii sunt
recunoscuṭi pentru arta negocierii.

Te aștept să descoperim împreună mixul cultural al Turciei.
Cu drag, Regele Călător

