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City Break Eindhoven 
 

Vă invităm într-un city break în Eindhoven, un oraș plin de energie, inteligență, etică de lucru și 

distracție. Există un flux constant de noi dezvoltări în domeniile creativității, inovației, tehnologiei și 

designului. Vă oferim câteva motive pentru a vizita Eindhoven: locații creative precum Strijp S, 

Bergen sau Emmasingel, piețe locale precum piața Woenselse sau piața Feel Good, muzee precum 

Van Abbe, DAF sau Muzeul Philips, evenimente anuale precum Glow și Săptămâna Olandeză a 

Designului, piața alimentară din centrul orașului sau piața cu produse proaspete Veem, monumente 

naționale precum Biserica Catharina, cumpărături în centrul orașului, artă stradală, un meci de fotbal 

pe stadionul PSV, relaxare într-unul din parcurile orașului sau cumpărături în magazinele Woensel 

West Side.  

 
Info Sejur: 

 

▪ Destinaţie: Eindhoven 

▪ Durată sejur: 4 zile  

▪ Tarif de la: 375 Euro / persoană 

▪ Supliment single de la: 125 Euro / persoană 

▪ Detalii tarif:  

o Tariful este valabil pentru minim 2 persoane  

o Tariful poate varia în funcţie de numărul de participanţi, perioada călătoriei, evenimente 

speciale, gradul de ocupare a avioanelor, hotelurilor etc.  

 

Top Obiective turistice din Eindhoven: 

 

▪ Natură şi Peisaje: Parcul Genneper 

 

▪ Artă şi arhitectură: Piața Frits, Biserica Sf. Ecaterina (Catharinakerk), Turnul Vesteda,  

Monumentul Războiului și Eliberării, Muzeul Van Abbe, „Doamna albă”, o celebră fostă clădire 

Philips; Utrecht: Muzeul Miffy, Castelul De Haar, Turnul Dom, DOMunder, Muzeul Speelklok 

și Casa istorică Rietveld Schroder 

 

▪ Experienţe şi Distracţii: Nunen - tur Van Gogh 

 

Ziua 1:  Bucureşti – Eindhoven  

Plecare de pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă cu compania Wizz Air, zbor W6 3071 (06:15 / 

08:10) spre Eindhoven. Pentru că veți ajunge dimineața, vă recomandăm ca în această zi să mergeți pe 

urmele lui Vincent van Gogh. Puteți face asta de fapt în Nuenen! Ceea ce îl face atât de special este că 

puteți vedea și experimenta poveștile despre Van Gogh, scrisorile sale și picturile sale în același loc. 

Veți putea asculta în Muzeul Vincentre povești despre el așa cum a fost când a trăit și a lucrat aici, din 
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anul 1883 până în anul 1885. După ce veți vizita interiorul muzeului, afară veți putea vedea nu mai puțin 

de 23 de locații care amintesc de Van Gogh, dintre care 14 dintre acestea sunt locații pictate sau schițate 

de el. Celelalte sunt statui sau clădiri cu o relevanță deosebită. Există chiar și o statuie mare din bronz, 

bazată pe pictura “Consumatorii de cartofi”. Cazare în Eindhoven la Hotel Queen 3* (sau similar 3*). 

 

Ziua 2:  Eindhoven 

Mic dejun. Vă recomandăm ca în această zi să descoperiți orașul Eindhoven într-un tur în care veți putea 

vedea fabrica de lămpi incandescente Philips, Piața Frits, Biserica Sf. Ecaterina (Catharinakerk), Turnul 

Vesteda, Monumentul Războiului și Eliberării, Muzeul Van Abbe, „Doamna albă”, o celebră fostă 

clădire Philips. Veți afla informații despre fondarea orașului în sec. al XIII-lea, despre Revolta Olandeză 

din sec. al XVI-lea și Războiul Spaniol, invaziile napoleoniene, epoca industriei și boom-ul sec. al XIX-

lea, istoria Phillips, Primul și Al Doilea Război Mondial, ocuparea, bombardarea și eliberarea de sub 

naziști, reconstrucția postbelică și epoca modernă. Vă recomandăm să încheiați turul de oraș cu o vizită 

în Parcul Genneper situat în partea de sud a orașului. Cazare în Eindhoven la Hotel Queen 3* (sau 

similar 3*). 

 

Ziua 3:  Eindhoven – Utrecht – Eindhoven  

Mic dejun. În această zi vă recomandăm o excursie la Utrecht, o destinație clasică pentru excursiile de o 

zi din Eindhoven. Utrecht este considerat unul dintre cele mai fermecătoare orașe din Europa, iar lunga 

sa listă de atracții este centrată în primul rând pe istorie, cultură și peisaje. Orașul este relativ compact, 

acest lucru făcând posibilă vizitarea majorității atracțiilor de top în doar câteva ore. Unele dintre 

atracțiile care trebuie vizitate sunt Muzeul Miffy, Castelul De Haar, Turnul Dom, DOMunder, Muzeul 

Speelklok și Casa istorică Rietveld Schroder. Cazare în Eindhoven la Hotel Queen 3* (sau similar 3*). 

 

Ziua 4:  Eindhoven – București 

Mic dejun. Dimineață plecare spre București cu compania Wizz Air, zbor W6 3072 (08:45 / 12:30). 

 
TARIFUL INCLUDE: 

- transport internaţional cu avionul pe ruta: Bucureşti – Eindhoven – Bucureşti cu compania Wizz Air (orarul de zbor poate fi 

schimbat de compania aeriană în funcție de perioada solicitată) 

- taxele de aeroport 

- un bagaj de cală / persoană 

- 3 nopţi de cazare cu mic dejun la hotel de 3*  

- asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism 

 

TARIFUL NU INCLUDE: 

- taxele de oraş (unde se percep) se achită, la recepţia hotelurilor, individual 

- transfer privat aeroport – hotel – aeroport: 45 euro / persoană 

- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi etc. 

- taxele de intrare la obiectivele turistice (muzee, catedrale etc) şi dacă este cazul, ghizii pentru acestea  

- excursiile opţionale se pot realiza cu un număr minim de participanţi, precizat de partenerii externi, tarifele acestora fiind 

informative; în funcţie de timpul disponibil, la faţa locului, se mai pot organiza şi alte excursii opţionale propuse de 

partenerul local 

 

ACTE NECESARE: 

- paşaport valabil minim 6 luni de la data încheierii călătoriei 
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CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 

- pentru efectuarea rezervării este necesară plata unui avans min. de 50% din tarif  

- diferenţa de 50 %, se achită cu min. 14 zile înainte de data plecării 

- turistul va încheia cu agenţia « Contractul de prestări servicii turistice », la care prezentul program este parte 

 

OBSERVAŢII: 

- agenţia nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure 

- agenţia nu răspunde în cazul refuzului autorităţilor de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de 

a-i permite să părăsească teritoriul propriu 

- prezentarea la aeroport se va face cu trei ore înaintea zborului; agenţia nu răspunde în cazul refuzului îmbarcării turiştilor ca 

urmare a întârzierii acestora 

- cazarea turiştilor, precum şi eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice fiecărei ţări 

- clasificarea pe stele a unităţilor de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din ţările vizitate şi ca atare 

respectă standardele locale 

- distribuţia camerelor la hoteluri se face de către recepţiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei 

se rezolvă de către turist direct la recepţie în funcţie de disponibilităţi 

- dacă hotelul este schimbat din motive care nu ţin de agenţie, va fi înlocuit cu un altul de aceeaşi categorie, aşa cum este 

precizat în program 

- în derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum întârzieri în traficul aerian, blocarea aeroporturilor din 

raţiuni de securitate, schimbări de aeroporturi din raţiuni politice, greve, pandemii, condiţii meteo nefavorabile etc.; în aceste 

cazuri agenţia se obligă să depună eforturi pentru depăşirea situaţiilor ivite; totodată, agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare 

pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare aferente 

- excursiile opţionale se efectuează la faţa locului cu agenţiile locale; sumele aferente acestor excursii nu se încasează în 

numele şi pentru agenţia DAL TRAVEL 

- agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale, indiferent de cauză 

- în cazul în care turistul întârzie sau renunţă la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenţie privind rambursarea 

eventualelor despăgubiri 

- copiii minori pot călători doar: a) însoţiţi de ambii părinţi; b) însoţiţi de unul dintre părinţi care să deţină acordul notarial al 

părintelui care nu călătoreşte (sau încredinţare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces); c) însoţiţi de un 

adult cu certificat de cazier judiciar în original şi acordul notarial al ambilor părinţi; d) însoțitorii minorului sunt obligați să 

aibă certificatul de naștere în original al copilului minor, adițional pașaportului și/sau cărții de identitate 

- copiii au nevoie de paşaport individual  

- vă rugăm să vă asiguraţi că documentele de călătorie, CARTEA DE IDENTITATE sau PAŞAPORTUL, nu prezintă urme 

de deterioare a elementelor de siguranţă şi sunt valabile minim 6 luni de la data terminării călătoriei 

- c/v excursiei poate fi achitată şi în lei la cursul BNR + 2%, din ziua ultimei plăţi 

- prezentul document constituie anexă la « Contractul de prestări servicii turistice » 
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