REVELION EDINBURGH – AMSTERDAM 2016

• Plecare: Bucuresti Otopeni
• Transferuri gratuite din tara: Constanta, Medgidia, Cernavoda, Fetesti, Slobozia, Iasi, Tg
Frumos, Roman, Bacau, Onesti, Adjud, Focsani, Buzau, Urziceni, Brasov, Predeal, Sinaia, Campina,
Ploiesti, Sibiu, Rm Valcea, Pitesti.
Perioada Circuit

29 Decembrie 2015 - 3 Ianuarie 2016

Mai sunt locuri libere?

Da

Adult in camera dubla

590 €

Copil 2-11,99 ani cu 2 adulti

379 €

Adult in camera single

750 €

Servicii incluse:
• Ghid roman insotitor
• Zboruri la dus Bucuresti => Edinburgh, Compania KLM via Amsterdam
• Zbor direct Edinburgh => Amsterdam, Compania KLM
• Zbor direct la retur Amsterdam => Bucuresti, Compania KLM
• Transferuri aeroporturi-hoteluri-aeroporturi
• Cazare 3 nopti cu mic dejun in Edinburgh la Hotel Holiday Inn 4* sau similar
• Cazare 2 nopti cu mic dejun in Amsterdam la Hotel Best Western Blue Tower 4* sau similar
• Tur de oras Edinburgh cu autocar si Ghid local
• Tur de oras Amsterdam cu autocar si Ghid local
• Tururi pietonale cu ghidul insotitor la Edinburgh si Amsterdam.

Nu sunt incluse:
• Taxele de aeroport si combustibil, 265 €/persoana (pot suferi modificari pana la emiterea
biletelor de avion)
• Asigurarea medicala, asigurarea storno, bilete intrare obiective turistice, excursii optionale
• Bacsisul pentru soferi si ghizi locali
• Cina Festiva de Revelion la restaurantul Hotelului Apex situat central. Tarif informativ: 140
€/persoana si include: receptie cu sampanie, meniu festiv cu 5 feluri, 1 pahar de sampanie la
miezul noptii, program de dans si vizionarea spectacolului de artificii cu vedere la Catselul din
Edinburgh (fara transfer).

Program Excursie:

29 Decembrie | Bucuresti – Edinburgh
Intalnire cu reprezentantul Interra la ora 04:00 la Aeroportul Henri Coanda Otopeni pentru
imbarcare pe zborul COmpaniei KLM KL1372 cu destinatia Amsterdam. Decolare la ora 06:00,
sosire la Amsterdam la ora 08:05. La ora 09:40 imbarcare pe zborul KL1279 cu destinatia
Edinburgh unde ajungem la ora 10:15. Intalnire cu ghidul local pentru Tur de oras Edinburgh. In
Edinburgh veti aprecia contrastul dintre “Orasului Nou” Georgian, cu starzile sale largi, aliniate si
pietele elegante si “Orasul Vechi”medieval. Royal Mile reprezinta “coloana vertebrala” a
vechiului cartier, ce se regaseste intre Palatul Holyrood House si Castelul Edinburgh care domina
orasul de pe stanca ce se afla la o inaltime de 400 picioare, unde se pot vedea bijuteriile coroanei
Scotiei si “Piatra Dinastiei”, acum din nou in Scotia, unde ii este locul (biletul de intrare la Castel
se achita individual de catre fiecare pasager). Transfer la hotel. Seara, timp liber la dispozitie.
Cazare Hotel Holiday Inn 4* Edinburgh sau similar. Detalii hotel

30 Decembrie | Glasgow si Castelul Stirling – Procesiunea cu torte
Mic dejun. Timp liber la dispozitie in Edinburgh sau optional Excursie de 1 zi la Glasgow si
Castelul Stirling. Glasgow este considerat una dintre cela mai excitante si frumoase destinatii ale
Europei, combinand energia si rafinamentul unui mare oras international. Ca un fost oras al
arhitecturii si designu-lui din UK, Glasgow ofera o serie de cladiri fascinante in cele mai variate
stiluri arhitectonice. Tur de oras cu ghid local. Continuam apoi cu Castelul Stirling, cel mai mare si
unul din cele mai importante castele din Scotia atat din punct de vedere istoric cat si arhitectural.
Amplasat in oraselul ce ii poarta numele si inaltandu-se pe un perete de stanca vulcanica pe
dealul din apropiere, ce a servit in vremurile de mult apuse pentru aparare, castelul este cu
adevarat spectaculos. Una din resedintele preferate ale monarhilor Scotiei, cu precadere a celor
din dinastia Stuart, castelul a fost martorul copilariilor, nuntilor, incoronarilor, negocierilor si
inmormatarilor regale. Tot in Stirling-numit si „cheia spre Highlands" (zona muntoasa a Scotiei)
putem vedea si monumentul eroului national William Wallace–imortalizat in blockbuster-ul
hollywoodian „Braveheart”. Intoarcere in Edinburgh. Seara, puteti admira Procesiunea cu Torte
de pe strazile orasului, care incepe la ora 18:15 de pe podul George al IV-lea din centrul vechi, iar
punctul culminant este focul de artificii de la ora 20:15. Este evenimentul de deschidere al
Edinburgh Hogmanay Festival 2015/2016 ! Cazare Hotel Holiday Inn 4* Edinburgh sau similar.

31 Decembrie | Glenkinchie Whisky Distillery – Edinburgh’s Hogmanay 2015/2016
Mic dejun. Astazi va propunem o excursie optionala la faimoasa distilerie „Glenkinchie
Distillery”–singura distilerie de whisky din malt operationala. Este inconjurata de colinele
Lammermuir de unde izvoraste apa limpede ca cristalul folosita la preparea whisky-ului de cea
mai buna calitate. In cadrul turului cu ghid se va prezenta procesul si metodele de distilare a
whisky-ului iar la sfarsit veti avea ocazia sa degustati bautura nationala a Scotiei. Intoarcere la
Edinburgh. Explorarea orasului impreuna cu insotitorul de grup. Cunoscut si sub numele de
„Atena Nordului”, Edinburgh este capitala Scotiei din anul 1437. Aici se afla Parlamentul Scotian
restabilit in anul 1999. Este un oras fascinant, inscris pe lista patrimoniului cultural UNESCO in
1995. Seara, optional Cina festiva de Revelion la restaurantul hotelului Apex, situat central. Tarif
informativ: 140 €/persoana si include: receptie cu sampanie, meniu festiv cu 5 feluri, 1 pahar de
sampanie la miezul noptii, program de dans si vizionarea spectacolului de artificii cu vedere la
Castelul din Edinburgh (fara transfer). Alternativ, pentru cei care doresc sa petreaca trecerea
dintre ani in cadrul festivitatilor publice, Celebrul Festival de Revelion Edingurgh Hogmanay
2015/2016 va asteapta cu zile pline de evenimente: Procesiunea cu torte–Torchlight Procession
din 30 Decembrie, Petrecerea publica Edinburgh’s Street Party si concertul extraordinar de
revelion Concert in the Garden ! Biletele trebuie procurate individual, in avans, click AICI Cazare
Hotel Holiday Inn 4* Edinburgh sau similar.

1 Ianuarie | Edinburgh – Amsterdam
Mic dejun. Transfer la aeroport pentru imbarcare pe zborul Companiei KLM KL1280 cu destinatia
Amsterdam. Decolare la ora 11:00 si aterizare la Amsterdam la ora 13:30. Transfer in oras si
intalnire cu ghidul local pentru Tur de oras Amsterdam. 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 1.000 de canale, unite de sute de poduri
fixe sau mobile, Amsterdamul a primit pe drept titlul de „Venetia Nordului”. Transfer la hotel.
Seara, plimbare pietonala cu insotitorul de grup in Cartierul Rosu–Red Distrcit din Amsterdam.
Cazare Hotel Best Western Blue Tower 4* sau similar Amsterdam. Detalii hotel

2 Ianuarie | Amsterdam – 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 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 Best Western Blue Tower 4* sau similar Amsterdam.

3 Ianuarie | Amsterdam – Bucuresti
Mic dejun. Eliberarea camerelor si depunerea bagajelor la receptie. Astazi va recomadam o vizita
la Heineken Experience, descoperirea centrului orasului cu multe baruri, restaurante 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 Sec XIV. Transfer la aeroport pentru
imbarcare pe zborul Companiei KLM KL1379 cu destinatia Bucuresti. Decolare la ora 20:45 si
aterizare in Bucuresti la ora 24:30. Sfarsitul pachetului de servicii.

