
Concert Andre Rieu la Amsterdam 

`Ziggo Dome` | Amsterdam, 05 ianuarie 2019 

 

de la 225 EUR/ persoana/ pachet (loc in camera dubla) 
 

Variante cazare Categorie Loc in Dubla Camera Single Loc in Tripla 

Central Park 3* STANDARD* 225 EUR 309 EUR N/A 

The Manor 4* DELUXE* 279 EUR 399 EUR N/A 

Servicii incluse: Nu sunt incluse: 

- 2 nopti cazare la unul din hotelurile de mai sus, in perioada 
04 – 06 ianuarie 2019; 
- mic dejun; 
- bilet concert Andre Rieu la Amsterdam (categorie  4 | loc pe 
scaun, culoare MARO pe harta); 
- taxa de procesare a biletelor de concert (bilete electronice); 

- transportul din/ spre Romania (se poate asigura la cerere); 
- transferuri aeroport – hotel – aeroport: 35 EUR/ persoana 
(dus-intors); 
- excursii si servicii optionale (a se vedea `Servicii 
optionale`); 
- asigurare TURIST PLUS (include asigurare medicala de 
calatorie si asigurare STORNO); 

*Legenda: `BASIC`= cazare in hoteluri/ pensiuni de calitate mai slaba, dar care ofera un pret accesibil/ `STANDARD`= cazare in hoteluri/ pensiuni de 
calitate medie, fara pretentii dar si fara batai de cap/ `ARENA` = cazare in hoteluri pozitionate in imediata apropiere a locului de desfasurare a 
evenimentului promovat/ `CENTRAL`= cazare in hoteluri de calitate medie, cu pozitionare centrala/ `BEST DEAL`= cazare in hoteluri care ofera cel mai bun 
raport calitate-pret-pozitionare (recomandarea noastra)/ `DELUXE`= cazare in hoteluri ce ofera servicii ireprosabile, dar la preturi peste medie. 
 
 
 

 
 
 
 



Suplimente pentru bilete de categorie superioara la concert Andre Rieu la Amsterdam: 
- categorie 3 (loc pe scaun | culoare VERDE pe harta): +15 EUR/ persoana; 
- categorie 2 (loc pe scaun | culoare ROZ pe harta): +40 EUR/ persoana; 
- categorie 1 (loc pe scaun | culoare GALBEN pe harta): +130 EUR/ persoana; 
- categorie VIP (loc pe scaun | culoare ALBASTRU pe harta): +175 EUR/ persoana . 
 

Servicii optionale (excursii, tururi si transferuri): 
- transferuri aeroport – hotel – aeroport: +39 EUR/ persoana (dus-intors); 
- `Holland Pass` (2, 5 sau 7 atractii incluse): de la 35 EUR/ persoana; 
- tur pietonal in Amsterdam (aprox. 3 ore): +35 EUR/ persoana; 

Ponturi de vacanta: 
* Croaziera pe canale: Multi spun ca pentru a te bucura de tot ce ofera capitala Olandei vizitatorilor sai, trebuie neaparat 
sa petreci macar cateva ore pe canalele sale. In trecut, din cauza impozitelor foarte mari percepute pentru proprietatile 
situate in oras, multi locuitori din Amsterdam preferau sa traiasca in locuinte improvizate pe ambarcatiuni, pe canalele care 
impanzesc orasul. Astazi, foarte multi tineri continua traditia; ba mai mult, foarte multe dintre petrecerile la care iau parte 
se desfasoara in ambarcatiuni amplasate in diferite zone ale orasului. (Eveniment: Una dintre cele mai renumite petreceri si 
de departe cel mai important eveniment public din Amsterdam – Koninginnedag sau Ziua Reginei – a devenit o sarbatoare 
nationala, evenimentul fiind organizat pe 30 aprilie. Se spune ca de Ziua Reginei, olandezii se imbraca in portocaliu, iau 
parte la petreceri si concerte si... beau peste masura. In afara de numeroasele modalitati de distractie, aceasta este si o 
buna ocazie de a face cunostinta cu piata de chilipiruri sau vrijmarkt. Un studiu recent a aratat ca olandezii asteapta 
`vrijmarkt` care se tine de Ziua Reginei pentru a vinde sau a cumpara obiecte second hand; 
* Muzeele din Amsterdam: Pentru amatorii de arta, Amsterdam este o alegere excelenta. Cele doua muzee importante ale 
orasului – Muzeul Van Gogh si Rijksmuseum – ofera sansa de a vedea pe viu operele celor mai cunoscuti artisti din Tarile de 
Jos: Rembrandt, Vincent van Gogh, Jan Vermeer; 
* Bloemenmarkt si Keukenhof Gardens: Se stie ca una dintre preocuparile traditionale ale olandezilor este reprezentata de 
cultivarea florilor. Pasiunea localnicilor pentru flori este atat de mare incat aceasta ocupatie a fost ridicata la rang de arta. 
Va sfatuim sa nu ratati o vizita pe canalul Singel, acolo unde este organizata inca din 1862 singura piata plutitoare de flori 
din lume. Pentru ca experienta sa fie completa, faceti o croaziera cu destinatia gradinile Keukenhof, candva o resedinta 
regala, astazi o pepiniera cu peste 500 tipuri de lalele dintre care se remarca celebra lalea neagra; 



 
Conditii de anulare: 
- rezervarea devine ferma in momentul achitarii pachetului turistic (avans sau integral); in cazul in care turistul decide sa 
anuleze pachetul turistic la orice moment dupa ce rezervarea a fost confirmata, se vor aplica penalizari de 100% pentru 
biletele de intrare la eveniment, in timp ce pentru toate celelalte servicii achitate, se vor lua in calcul penalizari conform 
contractului incheiat intre cele doua parti; 
- acest document reprezinta anexa la contractul cu turistul iar turistul trebuie sa fie instiintat cu privire la conditiile de 
rezervare si sa semneze anexa impreuna cu contractul turistic; 
 
Nota: 
- tarifele din tabel sunt exprimate in EUR/ persoana/ pachet; 
- perioada de cazare in Amsterdam este 04 – 06 ianuarie 2019; prelungirea sau modificarea perioadei de cazare este 
posibila, iar pentru recalcularea pachetului turistic, va rugam sa ne contactati telefonic sau pe email; 
- concertul sustinut de Andre Rieu are loc in sala `Ziggo Dome` in data de 05 ianuarie 2019, cu incepere de la ora locala 
19:00; biletele incluse in oferta sunt din categoria 4 (loc pe scaun | culoare MARO pe harta); 
- biletele pentru concertul Andre Rieu nu se comercializeaza decat in cadrul pachetului turistic promovat de agentie (care 
sa cuprinda cazare si/ sau transport)!!! 
- clasificarea hotelurilor este in conformitate cu standardele existente in tara respectiva si poate sa nu coincida cu normele 
de clasificare din Romania; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: ____________      Semnatura turist: _____________ 


