City Break Amsterdam
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Descriere City Break Amsterdam, Amsterdam, Netherlands
Ziua 1. București - Amsterdam
Calatoria noastră incepe pe Aeroportul Henri Coanda, unde, după formalitatile vamale zburam catre Amsterdam. Dupa
aterizare, ne imbarcam in autocarul de transfer si ne indreptam spre hotel pentru cazare. Program liber. In cursul serii
intalnire cu ghidul si grupul sosit din tara cu autocarul.
Ziua 2. Amsterdam
Incepem ziua cu un tur al Amsterdamului. Obiectivele turistice sunt numeroase: Piața Dam, din centrul orașului,
Rijksmuseum cu celebrul tablou, ”Rondul de noapte” a lui Rembdrandt, Munttoren - Turnul banilor, Muzeul Van
Gogh. Nu este o exagerare să spui că la Amsterdam dai peste o capodopera la fiecare pas! Dar dincolo de muzee si
obiective turistice, capitala Olandei ascunde magazine originale, unde designerii locali își vând creațiile - fie ele haine,
bijuterii sau obiecte de design interior, restaurante cu mancare de pe toate continentele, parcuri verzi. Timp liber la
dispozitie in Amsterdam. Optional va propunem o minicroaziera pe canale, cel mai bun mod de a gusta farmecul
orasului. Seara cazare la acelasi hotel din Amsterdam.
Ziua 3. Volendam - Zaanse Schans - Haarlem
Timp liber in Amsterdam sau excursie optionala la Volendam, batranul sat de pescari, care, cu arhitectura sa tipica si
barcile pescarilor din port pare un decor de film. Urmatoarea oprire o facem la Zaanse Schans, un satuc olandez de
poveste si un muzeu viu, in care putem vedea cum se face branza traditionala si unde locuitorii inca se incalta cu
saboti de lemn, iar morile de vant functioneaza nestingherite. Calatoria noastra continua spre Haarlem, un oras istoric
unde principalele atracții turistice sunt Muzeul Teylers, cel mai vechi muzeu din Olanda si Casa Corrie ten Boom.
Povestea acestei case este fascinanta: Corrie ten Boom a fost o ceasornicareasa creștina care, cu sprijinul familiei sale,
a ajutat un numar impresionant de evrei sa scape de Holocaust. Mai tarziu ea a povestit totul intr-o carte, intitulata
”Refugiul”. Seara ne indreptam spre Amsterdam, unde ramanem peste noapte.
Ziua 4. Amsterdam - Haga - Delft – Rotterdam - Kinderdijk
Timp liber in Amsterdam sau excursie optionala la Haga –Delft – Rotterdam. Ne indreptam spre Haga, capitala
administrativa a Olandei si sediul Curtii Internationale de Justitie. Haga este un oras viu, cu arhitectura tipic olandeza,
cu monumente vechi de sute de ani si din calea afara de sarmant datorita lacului Hofvijver, aflat chiar in centrul
orasului. In centrul istoric al orasului se afla Palatul Pacii si Parlamentul. Urmatorul popas il facem in celebrul Delft,
unde in Catedrala - Nieuwe Kerk se afla mormintele celor din Casa de Orania, Regi ai Tarilor de Jos. Orasul este
recunoscut ca fiind locul de origine al portelanului alb-albastru pictat de mana, emblematic pentru Olanda.
Mergem mai departe și ne oprim la Rotterdam, cel mai mare și mai important port din Europa. Incepem turul pietonal
in centrul vechi admirand Catedrala - Grote Sint Laurenskerk si apoi privirile ne sunt atrase de casele cub , proeicte
rezidentiale indraznete. Pentru a avea insa o panorama excelenta asupra orasului si a portului se recomandă o vizita la
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Turnul Euromast, inalt de 100 de metri. Ne continuam ziua cu o vizita la Kinderdijk, o destinatie idilica din apropierea
Rotterdamului, unde in 1740 s-au construit 19 mori de vant, pastrate in stare perfecta si constituind in prezent cel mai
mare grup de mori vechi olandeze si una dintre cele mai cunoscute atractii turistice din Olanda. Seara ne indreptăm
spre Amsterdam, unde ramanem peste noapte.
Ziua 5. Amsteram – Gouda
Ne incepem periplul de astazi cu o vizita (optionala) in Gouda, o localitate medievala celebra datorita sortimentului de
branza care ii poarta numele. Interesant este ca brânza Gouda nu se numeste asa pentru că ar fi produsa neaparat in
această regiune, ci pentru ca, timp de secole, a fost comercializata in piata de branza din centrul orasului Gouda.
Ziua 6. Amsterdam – Bucuresti
Plecam spre aeroportul din Amsterdam și zburam inapoi spre Romania, cu amintiri frumoase din vacanta.

Servicii incluse
Bilet de avion Bucuresti -Amsterdam / retur
Taxe de aeroport
Bagaj de cala si bagaj de mana
Check in gratuit in aeroport
Cazare 5 nopti la hotel de 2-3* cu mic dejun inclus
Ghid insotitor din partea agentiei din ziua a 2-a pana in ziua a 5-a; in rest asistenta turistica.

Servicii neincluse
Intrarile la obiectivele turistice (inclusiv in excursiile optionale), serviciile de ghizi locali, alte taxe si cheltuieli personale
Transportul local in Amsterdam
Excursiile optionale pentru grup de minim 25 persoane
Asigurari medicale / storno (nu sunt obligatorii insa agentia recomanda sa le incheiati)
Excursii optionale (se achita ghidului - la fata locului):
Volendam, Zaanse Schans, Haarlem - 30 €/pers
Haga, Delft, Rotterdam - 35 €/pers
Fabrica de branza Gouda - 20 €/pers.
Croaziera Amsterdam - 15 €/pers.

Informatii utile
Tarifele sunt valabile in momentul editarii / postarii acestor materiale!
Locuri in limita disponibilitatii!
Atentie, disponibilitatea se poate schimba in orice moment, motiv pentru care va rugam sa ne contactati pentru
reconfirmarea tarifelor si / sau a locurilor disponibile!
Pentru calatorie sunt necesare cartea de identitate sau pasaportul, valabile 6 luni de la data intoarcerii in tara
Programul este de tip City Break (Atentie, locurile sunt limitate) cu date fixe de plecare sincronizate cu programele de
autocar al carui ghid va insoti si turistii sositi cu avionul.
Autocarul deserveste si grupul sosit cu autocarul. Locuri limitate

Tip proprietate
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Tip masa
Mic dejun

Tipuri servicii
Zbor
Autocar
Transfer
Cazare

Facilitati proprietate
Wifi

Facilitati camera
Wifi
Tv
Baie

Tematica
Familie
Seniori
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