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Circuit Bruges, Anvers &
Eindhoven
Charleroi, Belgia

Descriere Circuit Bruges, Anvers & Eindhoven 3*, Charleroi, Belgia
Bruges este o destinație care adăpostește numeroase bijuterii arhitecturale strecurate printre străduțele pitorești,
piețe locale pline cu produse tradiționale, biserici vechi și canale pe care te poți plimba cu barca. Orașul Bruges a fost
fondat de vikingi, iar numele său derivă din cuvântul scandinav „Brygga“, în traducere - Port.
ZIUA 1, 20.06.2021:Timișoara – Charleroi: zbor, transfer, cazare în Buges.
Întâlnire, la ora 12:30, pe aeroportul din Timișoara, pentru îmbarcarea pe cursa Wizzair, cu destinația Belgia. Sosire pe
aeroportul Charleroi, în jurul orei 16:00. Pornim către Bruges (cu mijloacele de transport în comun: autobuz și
tren) unde ajungem în jurul orei 20:00. Cazare la hotel 3*, în Bruges.Opțional: cină și plimbare la ceas de seara prin
centrul Bruges.
ZIUA 2, 21.06.2021:Mic dejun. Tur de oraș Anvers. Cazare în Bruges.
Plecare de la hotel la ora 8:00 către gara din Bruges, de unde vom lua trenul în direcția Antwerpen (Anvers) - Orașul
diamantelor ... fără diamante și capitală neoficială a Flandrei. Ajungem, după aproximativ 2 ore, în Gara din Anvers,
un obiectiv turistic în stil neo-baroc, considerată ca fiind una dintre cele mai frumoase din lume. Da, trenul a oprit în
gară, nu într-un muzeu.Pe Bulevardul Meir, trecem pe lângă Opera și, în scurt timp, ajungem la Rubens House
(Rubenshuis). Costul orientativ al biletului: 8 euro/pers.Plăcut impresionați și relaxați, ne continuăm drumul, trecem
pe lângă Boerentoren (Turnul Fermierilor) a cărui istorie o vom afla la fața locului și ajungm la Biserica Sfântul
Charles Borromeo, pictată în întregime de Charles Rubens. Continuăm cu Catedrala Notre-Dame, aflată în Piața
Mănușilor, cea mai înaltă clădire din Țările de Jos, al cărei turn domină orașul de la o înălțime de 123 m.
Ne îndreptăm către Grote Markt, piața centrală a orașului, unde facem pauza de cafea și prânz. Aici se află splendida
clădire a Primăriei, cu o vechime de 455 ani, Fântana lui Brabo și vom afla povestea acesteia la fața locului. De la
ea este semnificatia numelui orasului.Mergem prin spatele Primariei, pe strada Suikerrui și ajungem la intrările în
vechile canale ale orașului acoperite în sec. al XVII-lea și redescoperite în 2005. Trecem prin tunelul pietonal Saint
Anne, ce face legătura între malul stâng și malul drept al râului Scheldt. Este un tunel pentru pietoini și bicicliști și
trece.... pe sub apă. Ajungem până la Castelul Steen, cea mai veche construcție a orașului, iar numele tradus în
română înseamna "piatră”. La 10 minute distanță, între 2 docuri create în timpul domniei lui Napoleon, se afla
MAS (Museum Aan de Stroom), un icon simbol al localității, unde, la ultimul etaj avem o panoramă superbă a
întregului oraș pe care îl vom părăsi în curand, dar și al portului, al treilea, din Europa, ca mărime. Costul orientativ al
biletului este de 10 euro/pers. Dacă timpul ne permite, facem o oprire și la Biserica Sfântul Pavel, una dintre cele
mai frumoase obiective turistice din Belgia, o abație dominicană datând din 1571. Aici se află o lucrare unică în lume,
în Grădina Calvarului, formată din 63 de statui diferite împreunate care reprezintă viața, moartea și învierea lui Isus.
Altarul din marmură este susținut de 4 coloane a câte 4,5 tone ce datează din anul 1670. Ne întoarcem în Gara
Centrală de unde luăm trenul către Bruges. Pe drumul spre gară, admirăm diamantele din vitrinele magazinelor cu
bijuterii. Ajunși în Bruges, revenim la hotel.
ZIUA 3, 22.06.2021:Mic dejun. Tur oraș Bruges. Cazare în Bruges.
Pe durata întregii zile, descoperim Bruges, al cărui centru vechi este inclus în patrimoniul UNESCO. Un oraș pe care îl
putem străbate de la nord la sud în maxim 45 minute și de la est la vest în aproximativ 20 minute (2 km).

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (08.01.2023 16:10)

Preconizăm să vizităm următoarele obiective:
- Catedrala Notre Dame (Biserica Sfânta Maria), construită în sec. XIII - XV, cea mai mare structură gotică din
oraș. Aici se află mormântul Mariei de Burgundia și opera lui Michelangelo - Madona cu Pruncul.
- Turnul Belfry, care găzduieste 47 clopote melodioase, fiecare cu câte un sunet diferit. Se pot urca cele 366 trepte
până în vârful turnului de 83 m înălțime, unde recompensa va fi o superbă panorama a orașului. Prețul biletului este de
12 euro.
- Muzeul Ciocolatei, o incursiune în istoria ciocolatei (8 euro/persoană) sau alternativa poate fi o relaxare în barul
tematic Choco-Jungle, aflat în proximitatea muzeului.Â
- Markt (Piața Mare), punctul de referință de unde începe descoperirea orașului unde se fac cele mai multe
fotografii. Clădirile cu fațade colorate sunt decorul perfect. Are o suprafață de 1ha și farmecul ei este dat și de piatră
cubică (este cu preponderență zonă pietonală). De aici încep plimbările cu trăsura.
- Provincial Court. Este o clădire în stil neogotic unde se întalnea, în trecut, Guvernul Flandrei de Vest. În centrul
pieței, este statuia a doi luptători, Jan Breydel și Pieter de Conincks. Nu plecăm din piața centrală până nu mâncăm de
la o "cartoferie" o porție de cartofi prăjiți (cu sau fără maioneză). Ficatul nostru nu va fi foarte fericit, dar așa este în
Belgia. Ne continuăm plimbarea pe străduțele orașului și, obligatoriu, facem Poza din Rozenhoedkaai, unul dintre
cele mai căutate locuri pentru fotografii. Trebuie bifate și morile de vânt, care îți dau impresia că sunt din altă lume.
Le găsim la limita de est a orașului; initial, au fost 25, în prezent au mai rămas doar câteva.Taxa de intrare este de 2-3
euro/persoană.
- Kruispoort. La doi pasi de morile de vânt, este o poartă de intrare în oraș, construită în anii 1300. A fost distrusă și
reconstruită, după asaltul din 1382, când orașul a fost capturat de miliția din Ghent. Cu barca pe canal, se poate
ajunge foarte repede la mare. O specialitate ce trebuie neapărat încercată o reprezintă gofrele cu ciocolată,
căpșuni și frișcă. Le găsim în multe locuri, trebuie doar să mergem după mirosul de vanilie.
Trebuie bifată și Berăria De Halbe Maan, care are un muzeu unde putem vedea cum se face berea (biletul costă
aproximativ 8 euro, în care este inclusă și o bere). Dacă timpul ne permite, mai putem pune pe listă Basilica of the
Holy Blood, în care s-ar afla, într-o fiolă, chiar sângele lui Iisus,
Timp liber. Cazare la hotel.
ZIUA 4, 23.06.2021: Mic dejun. Plecare spre Eindhoven. Cazare în Eindhoven.
Plecare în jurul orei 11.00, din Bruges, sosire în Eindhoven în jurul orei 15.00. Tur de jumătate de zi în Eidhoven
. Distanța dintre Bruges și Eindhoven este de 190 km, iar durara este de 3-3,5 ore cu 2 schimbări de tren).
Eindhoven este cunoscut sub numele de "Lichtstad" – orașul luminii - și este unul dintre puterile industriale ale țării.
Situat pe malul râului Dommel, orașul a început să crească rapid odată cu stabilirea aici, în 1891, a companiei Philips,
iar proeminența sa industrială a fost cimentată odată cu înființarea producătorului de mașini și camioane DAF. Două
dintre atracțiile cele mai populare din Eindhoven sunt muzeele dedicate lucrărilor și tehnologiei acestor două puncte
de producție. Există mult mai multe obiective pentru turiști, de la muzeele de artă, la bisericile istorice și parcurile
minunate. De asemenea, este remarcabilă legătura cu Vincent Van Gogh, care a trăit și a pictat în satul din apropiere,
Nuenen.
ZIUA 5, 24.06.2021: Mic dejun, transfer spre aeroport pentru îmbarcare (decolare 15:15) pentru zborul de EindhovenBelgrad.

Servicii incluse
·

transport cu avionul Timișoara- Charleroi–retur Eindhoven–Belgrad (cu compania low cost);

·

4 nopți cazare cu mic dejun ( 3 nopti in Bruges si 1 noapte in Eindhoven);

·

transfer aeroport – hotel – aeroport cu mijloacele de transport în comun;

·

tur de oraș cu însotitor in Bruges, Anvers si Eindhoven;

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (08.01.2023 16:10)

·

însoțitor român de grup;

·

taxele de aeroport;

·

bagaj de mână mic (40x30x20 cm);

·

bagaj de cală max 10 kg (55x40x23 cm);

·

transferul la retur aeroport Belgrad-Timișoara;

Servicii neincluse
·

taxa locală impusă de primăria orașului: aprox. 3 euro/noapte/pers.(se achită personal, la recepția
hotelului);

·

card Rail Pass (aproximativ 85 euro/pers); se încasează în agenție;

·

biletele de intrare la obiective (aproximativ 150 euro/pers);

·

asigurarea medicală/asigurarea storno: 45- 85 lei/pers.

Informatii utile
ORAR INFORMATIV DE ZBOR:
 SR) → Charleroi (CRL) 14:25-15:45
Timişoara (T
 EG) 15:15- 17:30
Eindhoven (EIN) → Belgrad (B
GRUP MINIM: 15 persoane. Supliment pentru grup de 10 -14 persoane: 50 euro/persoană.
TERMEN LIMITĂ DE ÎNSCRIERE: cu 4 săptămâni înainte de data plecării.
TERMENE DE PLATĂ:
·

50% din prețul pachetului turistic, la înscriere;

·

50% din prețul pachetului turistic, cu minim 30 zile înaintea plecării;

Procentul aferent primei plăți sa va calcula în funcție de momentul înscrierii. Dacă înscrierea intervine cu mai puțin de
30 zile înaintea plecării, pachetul turistic se va achita integral. În cazul nerespectării termenelor de plată, Tour
Operatorul își rezervă dreptul de a anula rezervarea.
NOTE:
1. Clasificarea pe stele a unităților de cazare din program este cea atribuită de oficialitățile de resort din Italia
conform standardelor proprii.
2. Conducătorul de grup român își rezervă dreptul de a modifica programul în funcție de anumite situații obiective
ce pot interveni în timpul excursiei.
3. Documente necesare călătoriei: pașaport sau carte de identitate valabilă. Toți copiii care nu posedă carte de
identitate au nevoie de pașaport individual sau trebuie trecuți pe pașaportul părinților. Copiii sub 18 ani care
călătoresc singuri sau doar cu unul dintre părinți, vor trebui să prezinte la vamă acordul parental al ambilor
părinți sau al celui care nu-i însoțește (după caz), autentificat la notariat. Dacă adultul însoțitor nu este unul
dintre părinți, acesta trebuie să aibă asupra sa și cazier judiciar. Agenția nu are nicio răspundere în cazul
refuzului autorităților de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i permite
acestuia să părăsească teritoriul propriu.
4. Deoarece taxele de aeroport pot fi modificate de către compania aeriană în orice moment, valoarea acestora va
fi comunicată în momentul emiterii biletului de avion.
5. Distribuția camerelor la hotel se face de către recepția acestuia. Problemele legate de amplasarea sau aspectul
camerei se rezolvă de catre turist direct la recepție, asistat de însoțitorul de grup. Pentru anumite facilități din
hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); în momentul sosirii la
hotel, solicitați receptionerului să vă informeze cu exactitate asupra lor.

Tip proprietate
Hotel

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (08.01.2023 16:10)

Tip masa
Mic dejun

Tipuri servicii
Circuit
Zbor
Transfer
Cazare
Masa
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