BRUXELLES
GENT - BRUGES
Zbor TAROM - 4 Zile – 329 + 150 taxe aeroport = 479 €/persoana
449 €/persoana/mic dejun
Perioada: 29.11.2018 – 02.12.2018





Cazare 3 nopti la Hotel Floris Ustel Midi 3 * - ULTRACENTRAL
BONUS Turul panoramic al orasului Bruxelles
Asistenta in limba romana
BONUS asigurare storno si medicala inclusa indiferent de varsta

29.11.2018 Bucuresti – Bruxelles / Hotel Floris Ustel Midi 3*
Prezentare la Aeroportul Bucuresti-Otopeni Henri Coanda la ora 05.45 pentru imbarcare la cursa TAROM RO371 cu decolare la
ora 07.45 spre Bruxelles. Aterizare la Bruxelles la ora 09.35. Tur panoramic al orasului, cu ghid insotitor de limba romana. Vom
admira Opera de Stat, Muzeul de Arte Frumoase, Muzeul de Istorie Naturala, Parlamentul, Primaria, Universitatea, Palatul
Belvedere. Dupa amiaza, transfer si cazare la Floris Ustel Midi 3 * sau similar in
Bruxelles.
http://www.florishotelustelmidi.be/en/

30.11.2018 Bruxelles – Grand Place – Atomium / Hotel Floris Ustel Midi 3*
Mic dejun. Timp liber pentru a vizita centrul istoric al Bruxelului. Inima orasului Bruxelles si locul care defineste capitala Belgiei
este Grand’Place (Grote Markt). Aceasta piata istorica inconjurata de case superbe si de frumusetea impozanta a primariei in stil
gotic, este una dintre cele mai frumoase piete din intreaga Europa. Va puteti plimba printre cafenele si restaurante pe “Rue des
Bouchers” si bineinteles va puteti fotografia cu Manneken Pis, statuia simbol a orasului Bruxelles. Dupa amiaza puteti vizita
muzeul Atomium, monumentul construit între ani 1956 şi 1958 pentru Târgul mondial – Expo 58. Inițial, acest proiect a fost
realizat doar pentru Târgul Mondial din Bruxelles, dar popularitatea pe care a avut-o l-a făcut să supraviețuiască şi să devină un
simbol al orașului. Întreg învelișul din aluminiu a fost schimbat in anul 2004 cu un înveliș din oţel inoxidabil şi au mai fost
montate 2970 de leduri pentru a lumina Atomium pe timp de noapte. De la ultimul nivel va puteti bucura de o panoramă frumoasă
asupra orașului Bruxelles. Tot din acest punct panoramic mai puteți să admirați şi parcul Mini Europa, care se găsește în imediata
vecinătate a Atomiumului. Iar dacă doriţi să luaţi masa deasupra platformei panoramice din această sferă, există un restaurant
panoramic în care puteți gasi diverse specialități belgiene. Seara cazare la Floris Ustel Midi 3 * sau similar in Bruxelles.
http://www.florishotelustelmidi.be/en/

01.12.2018 Bruxelles – Gent – Bruges / Hotel Floris Ustel Midi 3*
Mic dejun. Astazi, optional, putem descoperi doua dintre cele mai frumoase orasele ale Europei. Prima parte a zilei vom vizita
Gent, un oras care oferă turiştilor senzaţia de călătorie în timp, undeva prin secolul XVIII-lea, departe de stresul şi agitaţia
cotidiana. Cea mai frumoasa zona din Gent este cea de langa Sint-Michielsbrug (Podul Sfantului Mihail), unde se afla cele trei
turnuri medievale ale orasului. Primul apartine bisericii Sint-Niklaaskerk, dedicata sfatului Nicolae si construita dupa regulile
goticului timpuriu. In spatele acesteia se afla cel de-al doilea turn, Belfort (Clopotnita), ridicat in 1314 si impodobit cu un dragon
de cupru aurit, ce semnifica avantul breslelor locale. Ceva mai departe se zareste turnul de un galben palid al bisericii SintBaafskathedraal (Catedrala Sf. Bavo), de asemenea cladita in stil gotic. Aici, in sala de botezuri, este expusa pictura lui Jan Van
Eyck, intitulata Adorarea mielului mistic, o ilustrare alegorica a mortii lui Iisus, impodobind 20 de panouri ale altarului. Putem
incheia calatoria in Gent cu o minunata croaziera cu vaporasul pe canalele orasului. Dupa amiaza ne deplasam spre Brugges, o
adevarata comoara ascunsa in Nordul Belgiei. Centrul orasului este inclus in patrimoniul mondial UNESCO din anul 2000. Una
dintre cele mai impresionante clădiri din Bruges este Onze Lieve Vrouw (Biserica Maicii Domnului). Înaltă de 122 de metri,
biserica adăposteşte statuia din marmură Sfanta Fecioara cu Pruncul, realizată de Michelangelo. Un alt punct de atracţie al Brugesului este bazilica Sfantul Sange (Basilique du Saint-Sang) care adaposteşte o fiola de sange despre care se spune ca i-a aparţinut lui
Hristos. Fiola a fost adusa de la Constantinopole, in secolul al XIV-lea. Seara cazare la Floris Ustel Midi 3 * sau similar in
Bruxelles. http://www.florishotelustelmidi.be/en/
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02.12.2018 Bruxelles / Bucuresti
Mic dejun. Timp liber pentru ultimele cumparaturi. Va sugeram sa vizitati Galeriile comerciale Royales Saint Hubert,
impresionante prin inaltimea si frumusetea arhitecturii cladirii, impartite in 3 zone: Galeries de la Reine, Galeries du Roi si
Galeries de Princes, zona cu cele mai multe cicolaterii, Transfer hotel-aeroport pt imbarcare la cursa TAROM RO 374, cu
decolare spre Bucuresti la ora locala 19.55. Aterizare la Otopeni-Henri Coanda la ora locala 23.35.
Hotel
Hotel Floris Ustel
Midi 3*

Loc in dubla
329 + 150 taxe
479 €
449 €

A treia persoana

Copil 2-11,99 ani

329 + 150 taxe
479 €
449 €

290 + 150 taxe
440 €
410 €

Singla
394 + 150 taxe
544 €
514 €

Servicii incluse
 Cazare 3 nopti cu MIC DEJUN la Hotel Floris Ustel Midi 3*
 Zbor direct TAROM Otopeni- Bruxelles si retur
 Taxele de aeroport 150 €/persoana (pot suferi modificari pana la data plecarii in functie de evolutia pretului la petrol)
 Transfer grup aeroport/ hotel/ aeroport
 Asistenta turistica in limba romana
 BONUS! Tur panoramic al orasului Bruxelles
 BONUS! Asigurare Medicala si STORNO TravelProtection indiferent de varsta – cel mai complet produs personalizat inclus in
pachet

Preturile nu includ
 Intrarile la obiectivele turistice, (altele decat cele incluse in program), alte servicii decat cele mentionate in program, excursii
optionale

Orar de zbor (ore locale)
Zbor
Dus
Retur

Nr. Zbor
RO371
RO374

Decolare
Bucuresti
Bruxelles

Ora
07:45
19:55

Aterizare
Bruxelles
Bucuresti

Ora
09:35
23:35

Descriere Hotel
Hotel Floris Ustel Midi 3* http://www.florishotelustelmidi.be/en/
Hotelul Floris Ustel Midi se afla la doar 700 de metri de gara Bruxelles-Sud si la mai putin de 20 de minute de mers pe jos de
Grand Place. Statia de metrou Lemonnier se gaseste la aproximativ 2 minute de mers pe jos.
Complexul hotelier este compus din 4 corpuri de vile in stil art nouveau, cu terasa si vedere catre gradina japoneza. Cea mai
apropiata statie de metrou este Lemonnier. Camerele sunt confortabile cu un design personalizat, cu cada sau dus, perne si pilote
moi. Micul dejun este de tip bufet si este disponibil in fiecare dimineata cu preparate calde. Terasa spaţioasă are vedere la grădina
japoneză. Oaspeții beneficiază de Wi-Fi gratuit în întregul hotel.

Conditii de realizare a grupului
GRUP MINIM: Tarifele sunt valabile pentru grup minim de 20 persoane. In cazul in care nu se intruneste numarul minim si sunt
numai intre 15 – 19 platitori, pretul pachetului creste cu 45 €/persoana. Aceasta conditie este acceptata de cei inscrisi la excursie
automat la semnarea contractului de prestari servicii turistice, iar suma va fi achitata cu cel mult 15 zile inaintea datei de plecare.

Informatii utile


Turistii care intra in braseriile belgiene trebuie sa stie ce comanda. Berea se clasifica, dupa tipul de preparare, in pilsen (cu
fermentare simpla), trappistes (cu fermentare indelungata), foudres (cu fermentare in aer liber), gueuze (refermentata) sau
lager (tinuta cateva luni la rece, dupa fermentare). Una din specialitatile locale, kriek , contine fructe macerate (de regula
cirese), care ii dau o aroma deosebita si o tenta rosiatica.
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Reputatia ciocolatei belgiene vine din traditie. O traditie care a impus, din primul moment, folosirea exclusiva a untului de
cacao. Astfel, unica grasime din ciocolata belgiana este, din 1635 incoace, doar untul de cacao. Azi, in Belgia se fabrica
peste 172.000 de tone de ciocolata, in fiecare an.
Altă specialitate belgiană este dantela. Pe vremea Renașterii și a Iluminismului era considerată culmea rafinamentului
vestimentar în întreaga Europa, iar Flandra locul din care proveneau cele mai fine, mai sofisticate și complicate modele.
Carol Quintul a dat un decret ca în fiecare școală și mănăstire flamandă să fie învățat meșteșugul împletirii dantelei, care nu
e ușor deloc. In timp s-au dezvoltat mai multe tehnici de lucru: dantela cu acul, dantela tăiată, dantela pe mosorele.
Legenda lui Manneken Piss s-a imbogatit cu „domnisoara” Piss...o fetita cu aceeasi „ocupatie”, ascunsa pe o alee printre
restaurantele de langa Grand Place. O zona cu multe restaurante bune, unde , pe langa minunate preparate din fructe de
mare, se poate bea si faimoasa bere belgiana.

Conditii de inscriere



















Pasaport valabil minimum 6 luni de la data intoarcerii in tara, sau card de identitate valabil;
La inscriere turistul achita 50% din valoarea excursiei, iar diferenta cel mai tarziu cu 21 zile inainte de plecare.
Plata serviciilor turistice se poate face in Euro, USD sau Lei. Pentru platile in Lei, cursul de schimb valutar aplicat va
fi cel al Bancii Comerciale a Touroperatorului, din ziua platii;
Conditiile de participare si penalizare in caz de retragere, sunt specifice programului anexa la contract, care trebuie semnat
obligatoriu la inscriere si anume:
 Anulare intre data confirmarii serviciilor si cu 30 zile calendaristice inaintea datei de plecare: penalizare 50% din
pretul pachetului de servicii;
 Anulare intre 30-15 zile calendaristice inaintea datei de plecare: penalizare 75% din pretul pachetului de servicii;
 Anulare intre 15 zile calendaristice inaintea datei de plecare: penalizare 100% din pretul pachetului de servicii;
ATENTIE Biletele de avion sunt nerambursabile si nemodificabile din momentul emiterii lor.
Corectitudinea numelor si a datei de nastere intra in responsabilitatea agentiei/ agentului care a efectuat inscrierea, iar orice
modificare de nume sau de data se taxeaza cu 25 €/modificare/persoana;
Camerele sunt distribuite de receptie, iar cazarea in prima zi si predarea in ultima zi se va face in functie de politica orara a
fiecarui hotel si functie de disponibilitatile de moment (in general cazare dupa ora 14:00 si predare pana in ora 12:00);
Hotelierii solicita plati suplimentare pentru utilizarea facilitatilor din camera si hotel (ex.mini bar/frigider, seif). Recomandam
turistilor, ca in momentul cazarii in hotel, sa solicite la receptie detalii despre aceste costuri suplimentare; la unele hotelurile de
4 si 5 stele se solicita garantie numerar sau card, ce se restituie/deblocheaza la predarea camerei. Aceste sume se blocheaza
pentru garantarea platii facilitatilor hotelului ;
Categoria hotelului, a restaurantului si a mijloacelor de transport turistic, este cea acordata de ministerul de resort local;
Tarifele excursiilor optionale sunt orientative; clientii nu sunt obligati sa le cumpere de la partenerul agentiei noastre (sunt
doar recomandate ca servicii sigure); Plangerile si solutionarea acestora se fac doar pe perioada sejurului!
ATENTIE Verificati documentele necesare calatoriei inainte de plecare – carte de identitate (pentru tarile UE) sau pasaport
valabil min. 6 luni de la data sosirii in tara! Persoanele care detin alt tip de pasaport decat cel turistic (pasaport diplomatic etc)
sunt rugate sa se intereseze in ce conditii pot calatori cu pasaportul pe care il detin. Documentele necesare calatoriei pentru
minorii insotiti de un singur parinte sau nici unul, le gasiti la www.politiadefrontiera.ro . Conform legislatiei in vigoare, copiii
si infantii (pana la 14 ani) calatoresc DOAR CU PASAPORT!
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;
Agentia isi rezerva dreptul de a modifica suma aferenta taxelor de aeroport sau a serviciilor suplimentare, in situatia in care
acestea sunt impuse de terti (compania aeriana, unitatile de cazare);
Compania aeriana are dreptul de a modifica orarul de zbor, prin urmare, agentia noastra nu este raspunzatoare pentru
decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea mentionata in programul excursiei;
DOCUMENTELE DE CALATORIE, voucher cazare sau alte servicii la sol si Informatiile necesare turistilor pentru plecare,
impreuna cu biletul de avion de grup, se vor transmite turistilor in saptamana dinaintea plecarii.

CONTACT
GABRIELA NITA
Tel: 0264 591037; Mobil: 0723-465564
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro

GABRIELA APOSTOL
Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518941
E-mail: gabriela.apostol@lineablutravel.ro
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