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City Break Copenhaga
Danezii se situează printre cei mai fericiți oameni din lume, iar în Copenhaga și în frumoasa regiune
înconjurătoare, veți afla de ce. În capitala vibrantă se amestecă istoria regală, arhitectura modernă și o
tonă de cultură cu un trai durabil și o mulțime de restaurante, unele aducând mâncarea la nivel de artă.
Conceptul „higge” - un cuvânt danez care se traduce cel mai bine în „confortabilitate” - este principiul
perfect de călătorie pentru o excursie la Copenhaga, capitala Danemarcei. În acest oraș scandinav,
străduțele pietruite și cafenelele prietenoase încurajează vizitatorii să savureze micile emoții ale vieții.
Bucurați-vă de farmecul nordic într-o minivacanță în orașul lui Hans Christian Andersen, scriitorul
cunoscutelor povești de copii.
Info Sejur:
 Destinaţie: Copenhaga
 Durată sejur: 4 zile
 Tarif de la: 295 Euro / persoană; supliment single 75 euro
 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 Copenhaga:


Natură şi Peisaje: Portul Nyhaven, canalele pitorești, Parcul Munke Mose din Odense



Artă şi arhitectură: Copenhaga: Piața Primăriei, Catedrala Sf. Maria, Universitatea, Palatul
Cristiansborg, Palatul Amalienborg, Bursa, Palatul Rosenborg, Fântâna Gefion, statuia Mica
Sirenă, Castelul Frederiksborg, Muzeul Național de Istorie, Castelul Kronborg, Palatul
Fredensborg, Odense: Muzeul Hans Christian Andersen, Primăria, Catedrala St. Knud's, Muzeul
Møntergården, Castelul Egeskov



Experienţe şi Distracţii: Plimbare cu vaporaşul pe canalele pitoreşti din Copenhaga, Parcul de
distracții Tivoli

Ziua 1: Bucureşti – Copenhaga
Plecare de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă cu compania Wizz Air, zbor W6 3113 (19:10 /
20:55) spre Copenhanga, cea mai mare metropolă scandinavă, capitala Danemarcei, cu cea mai veche
monarhie din Europa. Copenhaga este un oraș unic, caracterizat prin canalele sale, cultura ciclismului,
economia puternică și localnicii fericiți. Numele în sine al orașului are o istorie interesantă, denumirea
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originală daneză a cuvântului însemnând „portul comercianților”, iar prin traducerile germane, a devenit
cunoscut sub numele de Copenhaga. Cazare la Hotelul Grand 3*.
Ziua 2: Copenhaga
Mic dejun. Timp liber pentru explorarea pe cont propriu a orașului. Veți putea admira cele mai
importante obiective turistice ale oraşului, printre care: Piaţa Primăriei, strada pietonală Stroget,
Catedrala Sf. Maria, Universitatea, Palatul Cristiansborg, unde cândva locuiau regi și regine și care în
prezent adăpostește Parlamentul Danez, Curtea Supremă și Ministerul de Stat, vechiul port Nyhaven,
Palatul Amalienborg, reşedinţa de iarnă a familiei regale daneze, unde zilnic la prânz are loc
ceremonialul schimbării gărzii, Piaţa Palatului, unde se află cea mai impunătoare statuie ecvestră din
Europa, statuia lui Frederik al V-lea, Fântâna Gefion, Bursa, Palatul Rosenborg, fosta reşedință regală,
sediul Parlamentului Danez, care găzduiește comori de artă regală, bijuteriile coroanei, Regalia Regală
și una dintre cele mai bune colecții de sticlă venețiană, precum şi faimoasa statuie Mică Sirenă, simbolul
oraşului, inspirată din celebrul basm al lui Hans Christian Andersen. După-amiază, vă recomandăm o
plimbare cu vaporaşul pe canalele pitoreşti care străbat „Veneţia nordului”, cum mai este denumit
oraşul, deoarece puţine sunt zonele nemărginite de apă, fie că este vorba despre mare sau despre un
simplu canal, străzile fiind conectate prin poduri simple sau basculante, acestea fiind de altfel unul din
punctele de atracţie ale metropolei. Seara veţi putea vizita vestitul Parc Tivoli, care l-a inspirat pe Walt
Disney, un parc de distracţii cu carusele, săli de teatru şi concerte, numeroase restaurante şi un magnific
foc de artificii la miezul nopţii. Cazare la Hotelul Grand 3*.
Ziua 3: Copenhaga – Odense – Copenhaga
Mic dejun. Timp liber pentru activități individuale sau excursie la Odense, un oraș micuț cunoscut ca
locul de naștere al lui Hans Christian Andersen, unul dintre cei mai îndrăgiți autori de basme din lume.
Situat în centrul Funenului, insula-grădină a Danemarcei, care este plină de conacuri și palate magnifice,
Odense este numit după Dumnezeul norvegian al războiului, înțelepciunii și poeziei, Odin. Străzile
pietruite, cu arhitectură specifică cu case din lemn, vopsite în diferite nuanțe de pastel, fac acest oraș
locul perfect pentru descoperirea tradițiilor și obiceiurilor locale. Veți putea vizita casa copilăriei și
excelentul muzeu Hans Christian Andersen. Muzeul vă va duce în lumea imaginației sale și, dacă doriți
să aflați mai multe despre tărâmul magic care l-a inspirat din punct de vedere literar, urmați traseul Hans
Christian Andersen pentru a descoperi cele 15 conacuri și castele din Funen strâns legate de viața sa. În
Odense veți putea de asemenea admira Primăria, Catedrala St. Knud's și Muzeul Møntergården. De
asemenea vă recomandăm să vă opriți în frumosul Parc Munke Mose sau să gustați bucătăria autentică
daneză la Flammen. La mai puțin de 30 de minute de mers cu mașina față de Odense se găsește
fermecătorul Castel Egeskov, cel mai bine conservat castel din Europa. Structura actuală a fost
construită de Frands Brockenhuus și finalizată în anul 1554. Această clădire renascentistă remarcabilă a
început ca o structură defensivă într-o perioadă de tulburări politice și religioase. Pentru a-l proteja de
atac, a fost amplasat în mijlocul unui lac, cu pereți suficient de groși și o fântână pentru a furniza apă în
caz de asediu. Sala de banchete este magnifică, iar amenajarea acestui frumos castel este uluitoare.
Întoarcere în Copenhaga și cazare la Hotelul Grand 3*.
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Ziua 4: Copenhaga – București
Mic dejun. Timp liber la dispoziţie pentru explorarea pe cont propriu a oraşului Copenhaga, pentru
ultimele cumpărături sau pentru vizite la Castelul Frederiksborg, cel mai mare palat renascentist din
Scandinavia, localizat într-un cadru natural de vis, fiind amplasat pe trei insulițe mici, înconjurat de
grădini imense care conferă zonei un farmec aparte, fostă reședință regală pentru Regelele Christian al
IV-lea, în prezent adăpostind Muzeul Național de Istorie, fiind amprenta vie a trecutului istoric al
Danemarcei. De asemenea puteți vizita Castelul Kronborg, imortalizat de William Shakespeare sub
numele de Elsinore în bine-cunoscuta sa piesă de teatru, Hamlet, unul dintre castelele renascentiste care
s-au păstrat cel mai bine de-a lungul timpului, din întreaga Europa de Nord, listat în Patrimoniul
Mondial UNESCO. Un alt palat care merită a fi vizitat este Palatul Fredensborg, reședință folosită
adesea de cuplul regal pentru banchete oficiale de stat, inclusiv banchetul de nuntă din 2004 al prințului
croat Frederik și Coroana Prințesa Maria. Plecare cu avionul spre Bucureşti cu compania Wizz Air, zbor
W6 3114 (21:55 / 01:25).
Ziua 5: București
Sosire la București la ora 01:25.
TARIFUL INCLUDE:
- transport internaţional cu avionul pe ruta: Bucureşti – Copenhaga – București cu compania Wizz Air
- 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: 60 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:
- carte de identitate sau paşaportul valabil la întoarcerea în ţară
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
- oferta zilei este valabilă în ziua respectivă în limita disponibilității locurilor în momentul rezervării
- 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
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- 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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