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REVELION AMSTERDAM 
Transport avion KLM | 5 zile | de la 399 Euro 
 
Amsterdam este unul dintre cele mai populare orase din Europa unde poti sa-ti petreci momentul unic al trecerii in 
noul an! Cea mai mare Petrecerea de Revelion are loc la Oosterdock, cu celebra nava VOC Amsterdam si Muzeul 
Maritim care asigura un fundal spectaculos petrecerii de Revelion si mai ales focului de artificii care marcheaza 
intampinarea noul an. Alternativ, sunt sute de posibilitati de a petrece noaptea dintre ani in restaurante cu vedere 
panoramica, cafenele, pub-uri si cluburi.  
 
30 Decembrie | BUCURESTI – AMSTERDAM 
Intalnire cu reprezentantul agentiei la ora 04:00 la aeroportul Henri Coanda (Otopeni) pentru imbarcare pe zborul 
Companiei KLM KL1372 cu destinatia AMSTERDAM. Decolare la ora 06:00 si sosire la Amsterdam la ora 08:05. 
Transfer in oras si Tur de oras Amsterdam cu ghid local. Amsterdam, un oras cu peste 700 de ani de istorie 
ofera vizitatorilor o incursiune intr-o lume diferita, unde istoria se imbina perfect cu modernismul iar cultura are un 
loc aparte printre tumultoasa viata de noapte. Piata Dam, Palatul Regal, Gara Centrala, Piata de Flori, Piata 
Rembrand, Rijksmuseum sau muzeul Van Gogh sunt doar cateva dintre bijuteriile capitalei Olandei. Cu peste 1000 
de canale, unite de sute de poduri fixe sau mobile,  Amsterdamul a primit pe drept titlul de „Venetia Nordului”. 
Dupa turul de oras, vizita cu insotitorul de grup la Muzeul producatorului de diamante „Royal Coster 
Diamonds” – cea mai veche fabrica de Diamante din lume, unde veti avea parte de un tur ghidat si apoi 
posibilitatea de a va procura bijuterii din diamante cu reduceri substantiale fata de preturile din magazine.       
Transfer la hotel si cazare. Timp liber la dispozitie si plimbari pietonale cu insotitorul de grup cu descoperirea 
centrului orasului cu multe baruri si restaurante, precum si cladiri istorice, muzee sau edificii ecleziastice precum 
cea mai veche biserica din Amsterdam -Oude Kerk sau Biserica Veche, construita in stil gotic tarziu datand din 
secolul XIV. Seara, plimbare prin faimosul Cartier Rosu (Red Light District) cu multe baruri si restaurante. 
Cazare hotel Corendon City Amsterdam 4* situat intr-o locatie excelenta cu centru spa si piscina sau similar. Detalii 
pe: www.corendonhotels.com/corendon-city-hotel-amsterdam/  
 
31 Decembrie | AMSTERDAM 
Mic dejun. Optional, excursie la satele pescaresti Zaans Schans, Volendam si Marken. Pe parcursul intregii 
zile vom face o incursiune in istorie, intorcandu-ne la viata linistita si lipsita de griji din satele pescaresti din nordul 
Olandei. Zaans Schans este un sat idilic, amplasat pe malul raului Zaans, un adevarat muzeu in aer liber unde 
veti putea vedea cum se desfasura viata de zi cu zi inainte de Revolutia Industriala si veti putea admira in voie 
renumitele mori de vant din Olanda. Continuam excursia cu vizitarea satului Volendam. Acesta este poate cel mai 
vizitat si cel mai renumit sat pescaresc din intreaga tara. Este faimos in primul rand pentru vechile sale barci 
pescaresti si pentru costumele populare pe care unii localnici le mai poarta si astazi. Numai aici veti avea ocazia sa 
vedeti femei purtand traditionala boneta cu varful ascutit, celebra peste tot in lume, un adevarat simbol al Olandei. 
In continuare vom vizita Marken, o insula care pe vremuri era complet izolata. Un alt sat pitoresc unde viata pare 
ca s-a oprit in loc in urma cu multi ani. Intoarcere in Amsterdam. Seara, participare impreuna cu insotitorul de 
grup la Petrecerea publica de Revelion din centrul Amsterdam-ului de la Oosterdock. Cazare hotel Corendon 
City Amsterdam 4* sau similar. 
  
01 ianuarie | AMSTERDAM – NEW YEAR’s DIP – LA MULTI ANI 2020 ! 
Mic dejun. Una dintre atractiile primei zile din an, cu o traditie de peste 57 de ani, este “The New Year’s Dip”. 
Evenimentul atrage cei mai curajosi inotatori din intreaga lume pentru o “baie de gheata” in Marea Nordului, in mai 
multe locatii de pe coasta Olandei. Insa, cel mai mare eveniment are loc in Zandvoort aan Zee, la numai 
jumatate de ora de Amsterdam, unde se poate ajunge facil cu trenul. Aici, mii de petrecareti se aduna pentru a 
alerga impreuna in apa rece ca gheata a Marii Nordului. Chiar daca nu sunteti suficient de curajos pentru a va 
alatura si dvs. petrecaretilor, va puteti bucura de atmosfera de petrecere de pe uscat, cu o cana fierbinte de supa 
de mazare. Cazare hotel Corendon City Amsterdam 4* sau similar. 
 
02 Ianuarie | AMSTERDAM – DELFT – ROTTERDAM - HAGA 
Mic Dejun. Timp liber la dispozitie sau optional, excursie de 1 zi la Delft, Rotterdam si Haga. Prima oprire o 
vom face in Delft, oras renumit pentru ceramica albastra care ii si poarta numele. Pe langa fabrica de ceramica, se 
poate vizita piata centrala cu statuia lui Hugo Grotius, biserica Noua construita in 1396 sau casa lui Johannes 
Vermeer. Rotterdam este cel mai important oras comercial al Olandei si in acelasi timp cel mai mare port al 
europei. Din 1962 pana in 2004, Rotterdam a fost cel mai aglomerat port din lume, fiind depasit in 2004 de 
Shanghai. Un oras cosmopolit, unde casele de caramida au fost inlocuite cu zgarie norii din sticla si otel care 
gazduiesc birourile numeroaselor companii internationale care isi au sediile aici. Un obiectiv remarcabil al orasului il 
reprezinta Casele Cubice, creatie a arhitectului Piet Blom care si-a dorit sa construiasca un sat intr-un oras. Fiecare 
casa este gandita sa reprezinte un copac in forma abstracta, intreg complexul reprezentand o padure. Turnul 
Euromast ofera o panorama superba a intregului oras dar si a portului, de la o altitudine de 96 m si este inclus in 
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Federatia Mondiala a Marilor Turnuri. Haga – capitala administrativa a Olandei si resedinta Familiei Regale,  este 
un oras de importanta internationala, o casa pentru multe culturi diferite. Palatul regal si Tribunalul Penal 
International sunt printre obiectivele cele mai importante ale Hagai. Intoarcere in Amsterdam. Cazare hotel 
Corendon City Amsterdam 4* sau similar. 
 
03 ianuarie | AMSTERDAM - BUCURESTI 
Mic dejun. Eliberarea camerelor si transfer la aeroport pentru imbarcare pe zborul Companiei KLM KL1373 cu 
destinatia Bucuresti. Decolare la ora 09:25 si sosire la Bucuresti pe aeroportul Henri Coanda (Otopeni) la ora 
13:10. Sfarsitul pachetului de servicii. 
 
Tarife                                                   calculate pentru un grup de 25 platitori 

 499 Euro adult loc in camera dubla 
 399 Euro adult a 3-a persoana in camera dubla cu pat suplimentar 
 299 Euro copil 02-11,99 ani cu doi adulti in camera 
 749 Euro adult loc in camera single 

 
Servicii incluse: 

 Bilet de avion Bucuresti – Amsterdam – Bucuresti, zbor direct Compania KLM 
*Include: 1 bagaj de mana si 1 bagaj de cala de 23 kg  

 Cazare 4 nopti cu mic dejun la hotel Corendon City 4* sau similar (locatie excelenta) 
 Transferuri aeroport Amsterdam – hotel – aeroport Amsterdam 
 Tur de oras Amsterdam cu autocar si ghid local 
 Tur ghidat la cea mai veche fabrica de diamante din lume „Royal Coster Diamonds” 
 Tururi si vizite pietonale cu insotitorul de grup 
 Insotitor de grup  
 

Servicii neincluse: 
 Taxele de aeroport & combustibil: aprox. 160 Euro/persoana (pot suferi modificari pana la emiterea 

biletelor de avion cu 7-9 zile inainte de plecare, in functie de evolutia pretului petrolului sau in urma 
majorarii de catre autoritatile aeroportuare) 

 Asigurarea medicala, asigurarea storno (se emite in aceeasi zi cu contractul) 
 Excursiile optionale, intrarile la obiectivele turistice din program 
 Bacsis pentru soferi si ghizi locali 

 
Transferuri GRATUITE la aeroportul Otopeni din urmatoarele orase:  

• Constanta, Medgidia, Cernavoda, Fetesti, Slobozia  
• Iasi, Targu Frumos, Roman, Bacau, Onesti, Adjud, Focsani, Buzau, Urziceni 
• Brasov, Predeal, Sinaia, Campina, Ploiesti 
• Sibiu, Rm. Valcea, Pitesti 

 
Excursii optionale                              tarife valabile pentru minim 20 de participanti 

 

 Delft, Rotterdam & Haga  
   Tarif: 70 Euro/adult, 50 Euro/copil 2-11,99 ani si include: autocar local, ghid local, insotitor de grup 

 

 Zaans Schans, Volendam & Marken  
    Tarif: 70 Euro/adult, 50 Euro/copil 2-11,99 ani si include: autocar local, ghid local, insotitor de grup 

 
HOTEL CORENDON CITY 4* www.corendonhotels.com/corendon-city-hotel-amsterdam/ 
Locatie excelenta si centru spa cu piscina interioara ! 
Hotelul Corendon City Amsterdam se bucura de o locatie excelenta în Amsterdam şi oferă acces gratuit la internet WiFi. 
Proprietatea are un restaurant şi un centru de fitness. Toate camerele sunt dotate cu TV, aer condiţionat şi minibar. Băile private 
au articole de toaletă gratuite, iar facilităţile suplimentare includ o zonă de relaxare. Proprietatea are un centru spa disponibil la 
un cost suplimentar, cu facilităţi care includ o piscină. Hotelul Corendon City Amsterdam oferă o recepţie deschisă nonstop, o 
terasă şi un bar. Facilităţile includ un serviciu de bilete, un birou de turism şi un depozit de bagaje. În cadrul proprietăţii şi în zona 
din jur sunt disponibile diverse activităţi. Hotelul se află la 2,7 km de Vondelpark, la 3,5 km de Piaţa Muzeelor şi la 3,6 km de 
Muzeul Van Gogh. 
  
INFORMATII UTILE REFERITOARE LA TRANSFERUL GRATUIT DIN PROVINCIE 

 Transferul gratuit se rezerva odata cu pachetul turistic! 
 Ulterior aceasta nu mai poate fi confirmat decat in limita locurilor disponibile si cu minim 21 de zile inainte 

de plecare. 
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  TRANSFERUL DIN PROVINCIE la punctele de imbarcare sau la aeroport este oferit de agentie cu titlu GRATUIT. Prin urmare 
acesta nu poate face subiectul unor eventuale despagubiri. Daca pasagerul renunta la transfer, nu se pot face restituri intrucat 
acesta este GRATUIT. De asemenea, daca pasagerul renunta la transferul de DUS, transferul de retur se anuleaza automat. 
Acesta va putea fi asigurat doara daca vor mai fi locuri disponibile la acel moment in mijlocul de transport. 
 Prezentarea la transfer se face cu minim 15 minute inainte de ora de plecare comunicata. 
 Pasagerii care beneficiaza de TRANSFER GRATUIT au obligatia de a comunica agentiei revanzatoare sau tour operatorului un 
numar de telefon mobil la care sa poata fi contactati de soferi in cazul unor modificari neprevazute care pot aparea in ziua 
transferului. Touroperatorul nu-si asuma raspunderea pentru eventuale neprezentari la transfer ale pasagerilor care au drept 
consecinta pierderea avionului. In acest caz, costurile suplimentare generate de un nou bilet de avion sau modificarea celui 
existent vor fi suportate de pasager. 
 Transferurile gratuite sunt asigurate de Tour Operator cu mijloace auto din flota proprie (autoturisme pentru 1-4 pasageri, 
microbuze de 6, 8 respectiv 15 locuri, midiautocar de 26 de locuri) si/sau cu mijloace auto ale companiilor de transport partenere 
pe rute regulate de transport pasageri. In situatia in care Touroperatorul recurge la companiile de transport care efectueaza 
transport regulat de persoane pe rutele de transfer, contravaloarea biletului de transport este asigurata integral de catre 
Touroperator iar pasagerii vor fi anuntati in mod corespunzator.  
 Daca Touroperatorul are de asigurat in aceeasi zi transferuri gratuite pe aceeasi ruta si din aceleasi orase pentru 2 sau mai 
multe excursii cu plecare sau sosire in aceeasi zi, se va organiza un singur transfer cumulat pentru toti pasagerii din excursiile 
respective. In acest caz, pot aparea timpi de asteptare de 1 pana la 3 ore. In acest caz, pasagerii vor fi anuntati si trebuie sa 
confirme daca doresc sa beneficieze de transferul cumulat sau nu.  
 Touroperatorul nu isi asuma raspunderea in situatia putin probabila a aparitiei unor evenimente neprevazute (blocarea traficului 
rutier, inzapezirea drumurilor, inundatii, accidente rutiere, etc) care pot duce la intarzierea transferului si pierderea zborului.  
 Turistii au obligatia de a mentine curatenia in mijlocul de transport pe tot parcursul transferului. In mijlocul de transport nu 
este permis fumatul, consumul de bauturi alcoolice si produse alimentare.  
 Transferurile din provincie se asigura in conformitate cu reglementarile legale in vigoare cu privire la transportul de persoane si 
cu respectarea timpilor de condus ai soferilor. Din acest considerent, soferii vor face pauzele de odihna impuse de lege in vederea 
asigurarii unui transport in conditii de siguranta 

DOCUMENTE DE CALATORIE 

 Va rugam sa va asigurati ca documentele de calatorie, CARTEA DE IDENTITATE SAU PASAPORTUL, nu prezinta urme de 
deterioare a elementelor de siguranta.  
 Cetatenii romani pot calatori in statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Schengen si Spatiului Economic European cu 
cartea de identitate sau pasaportul in curs de valabilitate. Pentru a verifica lista statelor care permit intrarea pe baza cartii 
de identitate, lista statelor membre U.E., Schengen si Spatiul Economic Eurpoean, va rugam sa consultati site-ul Politiei de 
Frontiera www.politiadefrontiera.ro sau al Ministerului de Externe www.mae.ro/travel-conditions.  
 Accesul cu cartea de identitate mai este permis in urmatoarele state: Macedonia (90 zile), Muntenegru(30 zile), Serbia (90 
zile), Norvegia (daca cartea de identitate romaneasca valabila este emisa dupa anul 2009, in care este specificata cetatenia 
romana. Cartile de identitate romanesti emise inainte de anul 2009 nu sunt recunoscute ca documente de calatorie in Norvegia) 
 Pentru toate celelalte state din afara Uniunii Europene si pentru acele state pentru care cetatenii romani nu au nevoie de viza 
de intrare, accesul se face pe baza pasaportului valabil cel putin 6 luni de la data terminarii calatoriei. Pentru a consulta 
lista statelor pentru care nu este necesara viza de intrare accesati site-ul Politiei de Frontiera www.politiadefrontiera.ro sau al 
Ministerului de Externe www.mae.ro/travel-conditions. 
 Pentru tarile in care cetatenii romani au nevoie de viza de intrare, este necesar pasaportul valabil cel putin 6 luni de la data 
terminarii calatoriei. Anumite state nu permit accesul ca pasaport temporar sau nu aplica vize pe pasaport temporare, de aceea 
va rugam sa consultati serviciul consular al tarii in care intentionati sa faceti deplasarea sau solicitati acest lucru agentului dvs. de 
turism. 
 In cazul persoanelor casatorite recent, nu se accepta Cartea de Identitate anulata (perforata) de autoritati in vederea emiterii 
unei noi carti de identitate. 
 Copiii care nu au carte de identitate, vor trebui inscrisi pe pasaportul unuia dintre parinti. In acest caz, parintii care au copiii 
trecuti in pasaportul lor, vor calatori obligatoriu cu Pasaportul. 
 Agentia organizatoare (Tour Operatorul) nu are nici o raspundere in situatia in care autoritatile de frontiera nu permit accesul 
turistului pe teritoriul statului respectiv. De asemenea, nu are nici o responsabilitate daca turistului nu i se permite parasirea 
teritoriului unei tari de catre autoritatile de frontiera din statul respectiv. In aceste cazuri, turistului nu i se mai restituie 
contravalorea excursiei. 

CAZARE SI PROGRAMUL EXCURSIEI 

FOARTE IMPORTANT !!!!  DOCUMENTE NECESARE PENTRU MINORI 
• Pentru minorii care calatoresc insotiti de un singur parinte, este necesar acordul celuilalt parinte  exprimat printr-o declaratie autentificata la notariat. 

Daca celalalt parinte a decedat, este necesara o copie dupa actul de deces. 
Pentru minorii care au un singur parinte declarat in certificatul de nastere, este necesara o copie a acestui certificat.  

• Pentru minorii care calatoresc insotiti de un singur parinte si acesta este divortat, este necesara hotararea judecatoreasca definitiva prin care            
i-a(u) fost incredintat(ti) minorul(ii) si copie dupa actul de divort. Daca hotararea judecatoreasca nu este definitiva, este necesar acordul celuilalt 
parinte  exprimat printr-o declaratie autentificata la notariat. 

• Pentru minorii care calatoresc fara parinti si au fost incredintati unei terte persoane, este necesar acordul ambilor parinti exprimat printr-o declaratie 
autentificata la notariat precum si cazier juridic pentru persoana care ii insoteste. 

ATENTIE!  
Daca nu va incadrati in niciuna dintre prevederile de mai sus, va rugam sa consultati site-ul politiei de frontiera: www.politiadefrontiera.ro si sa va  
asigurati ca intruniti conditiile prevazute de articolul 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005 cu modificarile ulterioare, apeland politia de frontiera la  
nr. de telefon 021.9590.  
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 Clasificarea hotelurilor din program este in conformitate cu standardele existente in tara respectiva si poate sa nu coincida cu 
normele de clasificare din Romania.  
 Hotelurile nominalizate in program pot suferi modificari pana la data plecarii, in functie de conditiile specifice care pot aparea 
intre momentul publicarii programului si data plecarii. Daca aceste schimbari sunt impuse de furnizorul local, intotdeauna se vor 
oferi hoteluri similare ca locatie/confort.  
 Majoritatea hotelurilor nu detin camere triple. In unele hoteluri se pot confirma la cerere camere duble cu pat suplimentar, in 
functie de disponibilitate. Patul suplimentar pote fi un pat pliant, un fotoliu pat, o canapea extensibila, etc. 
 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 reprezentantul agentiei. Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, 
hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif, etc.); in momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va 
informeze cu exactitate asupra lor. 
 Situatia de partaj in camera dubla este atunci cand o persoana doreste sa participe la o excursie singura, dar nu in camera 
single, ci cu alta persoana, necunoscuta, de acelasi sex, intr-o camera dubla pentru doua persoane. In aceasta situatie persoana 
in cauza solicita Tour Operatorului o rezervare partaj in camera dubla, sub rezerva ca Tour Operatorul va gasi, in timp util, a doua 
persoana dispusa sa participe la excursie partaj in camera dubla. Daca nu se va gasi a doua persoana, prima persoana se poate 
retrage, sau va achita suplimentul de camera single pentru a putea participa la excursie. Tour Operatorul nu este raspunzator de 
achitarea suplimentului de camera single. 
 Insotitorul de grup poate efectua modificari programului (schimbari de ore, modificarea ordinii desfasurarii acestuia), fara a 
afecta insa structura serviciilor efectuandu-l astfel in totalitate.  
 
INFORMATII UTILE REFERITOARE LA ZBORUL CU AVIONUL: 
 Compania/companiile aeriene care opereaza zborurile din pachetul de servicii pot aduce diferite modificari zborurilor 
contractate, in functie de conditiile obiective din perioada de operare, pana la momentul plecarii pentru zborul/zborurile de dus 
sau dupa momentul plecarii pentru zborul/zborurile de intors. Agentia organizatoare va informa pasagerii directi respectiv 
agentiile revanzatoare asupra eventualelor modificari survenite independent de vointa sa si nu va fi raspunzatoare de eventualele 
inconveniente aparute.  
 Alocarea locurilor in avion se face de catre ghiseul de check-in din aeroport in functie de ordinea sosirii pasagerilor. Pentru 
destinatiile europene, de regula, limita de bagaje de cala este de 20 kilograme si 06 kilograme pentru bagajul de mana, 
dimensiuni: 55cm x 40cm x 20cm. Depasirile de limita de KG se achita separat pe aeroport. Mai multe informatii gasiti pe site-ul 
companiei aeriene sau in agentia de turism.  
 Femeile care sunt insarcinate in peste 6 luni, au nevoie de un certificat medical cu acordul medicului de a calatori cu avionul. 
Compania de zbor si echipajul de bord isi rezerva insa dreptul de a decide daca permit sau nu imbarcarea persoanelor cu sarcina 
avansata (ultimele 2-3 luni).  
 Pasagerii care sufera de boli contagioase nu pot calatori cu avionul. Personalul aeroportuar si de bord isi rezerva dreptul de nu 
permite imbarcarea respectiv de a dispune debarcarea persoanelor in cauza.  
 Dupa aterizarea pe aeroportul de destinatie, pasagerii se vor prezenta mai intai la ghiseul Control pasapoarte, dupa care isi vor 
recupera bagajele din locul special amenajat. Daca atunci cand ajungeti la destinatie observati ca aveti probleme in gasirea 
bagajului depus la biroul de check-in la imbarcare, va rugam nu parasiti aeroportul, ci depuneti o sesizare la biroul de reclamatii 
existent la terminal. 

PROMOTII EARLY BOOKING SI OFERTE SPECIALE: 
 In cazul unor promotii early booking sau oferte speciale cu o perioada fixa de valabilitate, agentia aloca un numar limitat de 
locuri la reducere. Daca acestea se epuizeaza inainte de data limita a promotiei, agentia poate decide sa opreasca campania de 
promotii inainte de data limita setata initial, fara un anunt in prealabil. 
 Rezervarile facute cu promotii de tip early booking nu pot fi anulate fara penalizari. In caz de anulare a unor rezervari din 
categoria promotiilor early booking, penalizarile sunt de 100%.  

 
 
 

GABRIELA NITA                                                             GABRIELA HARI 
Tel: 0264 591037; Mobil: 0723-465564                              Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942(Whatsapp) 
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro                               E-mail: gabriela.hari@lineablutravel.ro 
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