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                           CIRCUIT OLANDA- BELGIA- LUXEMBURG  
 

Perioada : 10- 15  mai 2018 
 

 
Ziua 1. (10 mai 2018) Cluj Napoca – Eindhoven - Roterdam 
Intalnirea grupului pe aeroportul din Cluj Napoca la ora 12:15. Zbor spre Endhoven Olanda. Sosire in 

Eindhoven la ora 15:45  de unde grupul va fi preluat de autocar. Ne indreptam spre Utrech, cel mai mare oras 
studentesc (Universitatea din Utrecht este cea mai mare din tara si, spun multe voci, si cea mai buna din domeniul 
stiintelor umaniste) si adaposteste cunoscutul Dom, cea mai inalta constructie bisericeasca din Olanda. Denumit si 
orasul bisericilor sau mini Amsterdam, orasul ne va introduce in atmosfera flamanda a Olandei. Cazare zona 
Roterdam-Gouda. 
 

Ziua2. (11 mai 2018) Amsterdam 
Mic dejun. Ne deplasam spre Amsterdam,. Nu există alt oraș pe pământ ca Amsterdamul. Are mai multe 

canale decat Veneția și mai multe poduri decat Parisul. Fiind un oraș mic, ne vom strecura pe jos sau cu vaporașul pe 
canale, pentru a vizita Rijksmuseum – Galeria Națională de Artă  sau Muzeul Van Gogh, ca să menționăm doar două 
din cele peste 50 de muzee faimoase ale capitalei economice a Olandei. Vom vedea Biserica Sf. Nicolae și Biserica 
Veche, vom face o incursiune în lumea diamantelor într-un atelier de şlefuire de diamante, dar nu vom ocoli nici 
districtul felinarelor roșii, o zonă de obicei plină de turiști. Cazare în zona  Roterdam-Gouda. 

 
Ziua 3. (12 mai 2018) – Lisse – Anver - Bruxelles 
După micul dejun vom merge la parcul de lalele Keukenhof  de la Lisse, înconjurat de câmpuri cu culturi de 

lalea. apoi ne îndreptăm spre cealaltă capitală a Olandei, Haga. În cea mai atractivă zonă a orașului vom vedea vechiul 
castel al conților de Flandra,  folosit în zilele noastre pentru ocazii ceremoniale de către parlamentul olandez. Ne vom 
continua apoi drumul spre Zeeland (Ținutul Mării). Aceasta provincie pare să facă parte mai mult din Marea Nordului 
decat din Olanda. Vom vedea aici sate liniștite și orașe atât de frumoase încât s-ar putea spune că principala cerință a 
fondatorului lor a fost frumusețea, dar și megabarierele care opresc în timpul furtunii înundarea provinciei. Vom poposi 
apoi la Anver în Belgia, prosper datorită comerțului cu diamante. Cazare în zona Bruxelles  
 
 Ziua 4. (13 mai 2018) - Bruxelles 
 După micul dejun ne vom lăsa pătrunși de farmecul Bruxelles-lui, capiatala Europei moderne care nu și-a 
pierdut frumusețea medievală. Dimineaţă vom admira panorama orașului de la înalțimea celor 102 metri ai sferei de 
sus a Atomului şi vom face o plimbare prin toată Europa în parcul de miniature. Vom admira apoi palatele ducilor și ale 
breslelor din Grand Place, piața despre care indiferent cât de frumoasă ați fi auzit că este, nimic nu vă poate pregăti 
pentru ceea ce veți simți când o veți vedea cu adevărat. Vom trece apoi să-l salutăm pe Manneken-Pis, care deși are o 
garderobă de peste 800 de costume, mai mult ca sigur ne va primi tot dezbrăcat. Vom face o plimbare pe la Palatul 
Regal, Palatul Națiunilor, Palatul Justiției şi ne vom închina în frumoasa bisericuță Notre Dame du Sablon sau la 
Catedrala. Cazare în zona Bruxelles. 
 

 Ziua 5. (14 mai 2018) – Bruxelles – Luxemburg – Mastrich - Endhoven. 
După micul dejun vom porni în explorarea Marelui Ducat al Luxemburgului, cu orasul Luxemburg, una din 

cele trei capitale ale Uniunii Europene. Situat la confluenta raurilor Alzette si Petrusse, orasul este un important centru 
bancar si administrativ.  Orasul Vechi Luxemburg adaposteste: Piata Armelor - piata animata, ocupata vara de cafenele, 
dominata de Palatul Municipal, Piata Wilhelm, unde se afla Primaria din anul 1830 si statuia marelui duce de 
Luxemburg, Wilhelm II al Olandei, Platoul Sf. Spirit - punct de belvedere, Monumentul Solidaritatii Nationale, Bock - 
stanca pe care a fost construit primul castel al ducatului, fortificatiile si cazematele, Turnul Iacob, statuia lui Goethe, 
cladirea Consiliului de la Corniche - marginit de case nobiliare, se afla pe marginea vechilor fortificatii si mai este 
numit "cel mai frumos balcon al Europei". Itinerariul nostru continua cu scurta oprire in Mastrich- frumosul si linistitul 
oras universitar in a carui piata centrala rasuna acordurile orchestrei Johann Strauss dirijata de celebrul Andre Rieu, fiul 
al acestui oras. Seara cazare zona Eindhoven. 
 

Ziua 6. (15 mai 2018) – Endhoven - Cluj Napoca 
Mic dejun. Tur panoramic cu autocar al unui dintre cele mai moderne oraseale Olandei- Eindhoven. Admiram 

18 Septemberplein, Van Abbemuseum, Evoluon si arhitectura moderna a orasului.La ora 12:00 ne luam ramas bun de 
la tara lalelor si ne deplasam spre aeroport pentru imbarcarea pe zborul Eindhoven- Cluj Napoca cu plecare la ora 16: 
15. 
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Data de plecare Tarif standard 
 in camera dubla (avans 30%) 

Tarif Early Booking 
>15.02.2017 (avans 50%) 

10.05.2018 690 euro 670 euro 
Tarif Client 

Fidel 
675 euro 650 euro 

Reducere copil <12 ani cazat in camera cu 2 adulti: 100 euro Supliment camera single: 250 euro 

 
Tarifele au fost calculate la grup de minim 35 turisti  Suplimentul pentru grup 25-34 persoane, 30 euro, se va achita doar in 
caz de nevoie, la finalizarea grupului, in saptamana plecarii.  
Zborul poate suferi modificari de orar, turistii vor fi anuntati imediat de modificarile survenite. 
 
Tariful include:  
   **  bilet avion  Cluj Napoca/ Eindhoven/ Cluj Napoca, bagaj mare de mana inclus ( 10 kg, dimensiuni: 55 x 40 x 23 
cm) 
   **  transport pe teritoriul BE-NE-LUX cu autocar modern 3*, cu scaune rabatabile, aer condiţionat; 
   ** 5 nopţi cazare cu mic dejun la hoteluri de 2*/3* 
   ** asistenţă turistică, insotitor grup din Romania 
   ** asigurare medicală de sănătate si storno; 
 
Tariful nu include: 
  ** biletele de intrare pentru vizitarea obiectivelor turistice (muzee, aşezăminte de cult etc.) şi nici ghizii pentru 
acestea.  
 

 
ACTE NECESARE:  

 pasaport sau C.I. -valabil 6 luni de la data plecarii sau carte de identitate valabila;  
 copiii sub 18 ani care calatoresc singuri sau doar cu unul dintre parinti vor trebui sa prezinte la vama acordul parental 

al ambilor parinti sau al celui care nu insoteste minorul (dupa caz), obtinut la notariat. 
 
CONDITII DE RETRAGERE:  

 30% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face in intervalul  de 29-20 zile calendaristice înainte de data plecării; 
 50% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face in intervalul  de 19-10 zile calendaristice înainte de data plecării; 
 80% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face în intervalul 9-4 zile înainte de data plecării; 
 100% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic sau egal cu 3 zile înaintea plecarii.  

 
OBSERVATII:  

 Daca hotelul este schimbat din motive care nu tin de agentie, va fi inlocuit cu un altul de aceeasi categorie. 
 Asezarea in autocar se face in ordinea inscrierilor. 
 Agentia nu se obliga sa gaseasca partaj persoanelor care calatoresc singure, dar fac eforturi in acest sens: se anunta 

partajul la agentiile revanzatoare si la baza de date- clienti. 
 Tariful pentru copil este valabil in cazul in care acesta sta in camera cu doi adulti. Pentru a beneficia de tariful de copil 

acesta trebuie sa nu fi implinit varsta de 12 ani.  
 Programul poate fi modificat de conducatorul de grup in functie de anumite situatii speciale. 
 Agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul propriu sau 

de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu. 
 Clasificarea pe stele a hotelurilor este cea atribuita de oficialitatile locale. Ca atare, facilitatile comune si cele ale 

camerelor sunt conforme cu standardele locale. 
 Distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul 

camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup. 
 Turistul are obligatia de a respecta regulile hoteliere internationale sau regulile hoteliere specifice din tarile vizitate (sa 

nu deranjeze alti clienti din hotel, sa pastreze linistea, sa nu consume alimente in camera, sa nu 
distruga/deterioreze/pateze obiecte din camere, etc). Necunoasterea acestora, nu exonereaza turistul de la 
raspundere. 

  Turistul este direct raspunzator pentru deteriorarea camerelor hoteliere sau a autocarului/mijlocului de transport, 
agentia neasumandu-si raspunderea fata de turistul respectiv, care va urma sa despagubeasca institutia respectiva 
pentru daunele cauzate. 
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 Turistul are obligatia de a respecta legile tarilor tranzitate/vizitate, indiferent daca acestea 
difera fata de legile din Romania. Nerespectarea acestora atrage dupa sine, raspunderea turistului respectiv in fata 
autoritatilor locale, agentia neasumandu-si raspunderea fata de turistul respectiv (nu se ramburseaza sume aferente 
serviciilor neprestate din acest motiv). 

 Turoperatorul, in pachetul de servicii de circuite culturale presteaza servicii de ghid turism din partea agentiei, dar 
legislatia internationala nu permite ghidajul in muzee si la obiective turistice de catre ghidul roman; ghidul roman va 
face prezentarea in autocar si va asigura traducerea explicatiilor date de ghidul local in situatia in care grupul de turisti 
hotaraste angajarea acestuia. Angajarea unui ghid local poate fi absolut necesara in functie de tarile vizitate. 
 

 
 

NOEMI BALOGH                                                                                    
Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518941                                                     
E-mail: noemi.balogh@lineablutravel.ro                                                    
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