
 

#AventuraVivolis Amsterdam 

Perioada: 16 – 19 Mai 2014  

Tarif: 399 euro/persoana/loc in camera dubla (tarif garantat!) 

Tariful include:  

 Biletele de avion: Bucuresti – Amsterdam – Bucuresti, compania KLM 

 Taxe de aeroport – 135 euro 

 Bagaj de cala – 20 kg 

 Bagaj de mana – 12 kg 

 Cazare in camera dubla hotel 3* –  3 nopti cu mic dejun inclus 

Tariful nu include:  

 Transfer aeroport – oras – aeroport / 20 euro/persoana dus-intors – obligatoriu – se achita 

cel tarziu la data de 16 aprilie 2014. 

 Intrarile la obiectivele turistice mentionate in descriere programului  

 Excursiile optionale 

 Asigurare medicala (24 ron) sau storno (57 Ron) – optionala, la cerere 

 

Programul excursiei 

Vineri, 16 mai – Intalnirea grupului la ora 05:00 la aeroportul Henri Coanda (Otopeni) pentru 

imbarcare pe zborul Companiei KLM KL1372 cu destinatia Amsterdam. Decolare la ora 07:10, sosire 

la Amsterdam la ora 09:00. Transfer la hotel.  

Cu Radu prin Amsterdam.  

 #aventuravivolis la Amsterdam presupune descoperirea orasului intr-un mod inedit alaturi 

de Radu. Pentru prima zi, printre obiectivele turistice ale capitalei olandeze numarandu-se 

Piata Dam, Palatul Regal, Gara Centrala, Piata de Flori, Piata Rembrand, Rijksmuseum sau 

muzeul Van Gogh. Si, de ce nu, putem adauga pe lista o serie de obiective mai putin 

cunoscute din „Amsterdamul ascuns”.  

Sambata, 17 mai – Vizita la Keukenhof – neinclusa in pretul pachetului, optionala: 

 Se ia autobuzul 854 de la Leiden Central Station (in apropierea hotelului). Bilet dus-intors + 

intrare la Keukenhof = 23 euro/persoana.   

 De peste 60 de ani, Keukenhof este cel mai mare parc floral de primavara din lume, avand o 

suprafata totala de 32 de hectare si peste sapte milioane de bulbi plantati. Vizita incepe 

chiar cu plecarea din Amsterdam, autobuzul avand o ruta care trece printre alte campuri cu 

flori. In fiecare an, expozitia florala are o tematica, iar tematica aleasa pentru 2014 este, de 

departe, una dintre cele mai importante din ultimii 20 de ani: “Holland”. In cadrul expozitiei 



 
veti observa nenumarate simboluri olandeze, atat traditionale, cat si moderne, care vor 

ilustra tematica propusa pentru acest an. 17 mai este penultima zi a expozitiei florale 

Keukenhof.   

Duminica, 18 mai – Tur cu autocar: Amsterdam – Delft – The Hague – Madurodam (optional) 

 Durata: 8 ore, ghid local vorbitor limba engleza 

 Pret: 50 euro/persoana (excursia trebuie achizitionata pana la data 16 aprilie 2014) 

 Acest tur complex va ofera posibilitatea de a vedea intr-o singura zi patru orase pitoresti si 

reprezentative pentru Olanda. Pentru inceput, pana la iesirea din Amsterdam, autobuzul va 

traversa cele mai importante artere ale orasului iar ghidul va indica unele dintre cele mai 

importante obiective turistice.  

 

Prima oprire va fi la Delft, unde vom vizita fabrica care de peste 350 de ani produce 

obiectele de ceramica olandeze cunoscute in intreaga lume. Apoi, se poate vizita piata 

centrala cu statuia lui Hugo Grotius, biserica Noua construita in 1396 si casa lui Johannes 

Vermeer. 

 

Urmatorul oras in itinerariul nostru este Haga, capitala administrativa a Olandei si resedinta 

Familiei Regale. Veti afla mai multe detalii despre aparatul administrativ olandez si veti 

descoperi cladirile istorice in care functioneaza in zilele noastre institutiile publice – Palatul 

Regal si Tribunalul Penal International sunt printre obiectivele cele mai importante din Haga. 

 

Si, la finalul itinerariului, am lasat unul dintre cele mai micute orase ale Olandei: 

Madurodam, un oras miniatural, realizat la o scară de 1:25, alcătuit din clădiri tipice 

olandeze, așa cum există în diferite zone ale țării. Deci, veti vedea intreaga Olanda intr-o 

miniatura! Construit in 1952, oraselul poarta numele unui student la drept din Curaçao – 

George Maduro – care a luptat împotriva forțelor de ocupație naziste și a murit în lagărul de 

concentrare Dachau în 1945. 

SAU 

Tur cu autocar: Amsterdam – Marken – Volendam si Morile de Vant (optional) 

 Durata: 7 ore, ghid local vorbitor limba engleza 

 Pret: 50 euro/persoana (excursia trebuie achitizionata pana la data 16 aprilie 2014) 

 Pentru inceput, autocarul va va purta pe strazile Amsterdamului intr-un tur ce include 

monumente si cladiri istorice, Palatul Regal, Magere Brug (Skinny Bridge), Piata Albert Cuyp 

si nenumarate case colorate insiruite de-a lungul canalelor.  

 

Apoi, parasim efervescentul Amsterdam si ne indreptam catre zone mai linistite. Pentru 

inceput vom vizita una dintre morile de vant situata pe malul raului Amstel, iar apoi la o 

fabrica de diamante unde pietrele pretioase se slefuiesc in continuare printr-o metoda 

traditionala.  



 
 

Si pentru ca acest tur este, de fapt, o intoarcere in timp, dupa pranz (neinclus in pretul 

pachetului), ne indreptam catre Marken si Volendam, doua sate pescaresti, unde vom face o 

incursiune in istorie, intorcandu-ne la viata linistita si lipsita de griji din aceste sate din 

nordul Olandei. 

 

Volendam este cel mai celebru sat pescaresc din Olanda, fiind cunoscut in principiu pentru 

vechile sale barci pescaresti, dar si pentru costumele populare traditionale olandeze pe care 

unii localnici le mai poarta si astazi. De exemplu, numai in Volendam veti putea vedea, pe 

strada, femei purtand traditionalele bonete cu varf ascutit, un simbol al Olandei cunoscut in 

intreaga lume.  

 

Pe drumul spre Volendam vom opri si la o ferma unde inca se mai produc branzeturi prin 

metode traditionale olandeze.  

 

Turul cuprinde si o vizita la Zaanse schans, un alt sat olandez, cunoscut indeosebi pentru 

numarul mare de mori de vant, dar si pentru cele 35 de case traditionale olandeze (unele au 

fost aduse aici din diverse parti ale tarii in anii `70), toate fiind foarte bine conservate.  

Luni, 19 mai  – Timp liber. Intalnire la hotel la ora 17:45 pentru transfer la aeroport. Zbor catre 

Bucuresti, decolare din Amsterdam la ora 20:45 . Aterizam in Bucuresti la 00:25.  

Cazare 

Best Western Leidse Square Hotel 3* 
 

   
 

Acest hotel este situat într-o zonă rezidenţială liniştită, la doar 350 de metri de Leidseplein. Best 

Western oferă acces gratuit la internet Wi-Fi şi camere cu TV prin cablu, la mai puţin de 5 minute de 

mers pe jos de Vondelpark. 

Toate camerele hotelului Best Western Leidse Square includ facilităţi pentru prepararea de ceai şi 

cafea. În plus, fiecare cameră are o baie privată cu duş sau cadă. 

Hotelul Leidse Square este la 5 minute de mers pe jos de renumita zonă comercială P.C. Hooftstraat. 

Museumplein, cu Muzeul Van Gogh şi Rijksmuseum, se află la 750 de metri de hotel.  

 

 



 

Alte detalii 

Orar de zbor: 

16 mai: KL1372    Bucuresti 07:10 – Amsterdam 09:00   

19 mai: KL1379    Amsterdam 20:45 – Bucuresti 00:25  +1 

 

Plata pachetului:  

 Integral la rezervarea pachetului  

SAU 

 Transa 1 -   99 euro la rezervarea pachetului  

 Transa 2 – 150 euro pana in data de 15 februarie 2014 

 Transa 3 – 150 euro pana in data de 16 aprilie 2014 

Excursii optionale si transfer: 

 Excursiile optionale, neincluse in pretul pachetului, trebuie achizitionate pana la data de 16 

aprilie 2014.  

 Transferul aeroport – hotel – aeroport, obligatoriu, se va achita cel mai tarziu la data de 16 

aprilie 2014.  

 In caz de anulare penalizarea pentru excursii si transfer este de 100%.  

Suplimente: 

La cerere se ofera tarif de camera single sau de camera tripla, in functie de disponibilitatea hotelului. 

Penalitati si conditii de anulare a pachetului: 

In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice el datoreaza agentiei 

penalizari dupa cum urmeaza:  

- 99 euro daca renuntarea se face oricand dupa momentul inscrierii pana la data de 15 

februarie 2014 

- 249 euro daca renuntarea se face in intervalul 15 februarie 2014 – 16 aprilie 2014 

- 399 euro daca renuntarea se face dupa data de 16 aprilie 2014 

Modificarile de nume sunt permise cu o penalizare de 50 euro/persoana pana la data de 16 aprilie. 

 

 

 


