
PROGRAMMA VIP



PRAKTISCHE INFORMATIE

REISDOCUMENTEN:  Identiteitskaart.

TIJDZONE:  In Boekarest is het 1 uur later dan in België. 

VALUTA: De munteenheid in Roemenië is de Roemeense leu (RON). 1 
EUR = +/- 4,5 RON.

KLIMAAT: Roemenië heeft een gematigd landklimaat met zeer 
warme zomers, koude sneeuwrijke winters.

TAAL:  In Boekarest wordt voornamelijk Roemeens gesproken, komt u in 
de toeristische gebieden dan spreekt men ook Engels. 

LIGGING:  Boekarest  ligt in het zuiden van Roemenië, aan de rivier de 
Dâmbovita.

ASL TRAVEL: travel@aslgroup.eu
+32 11 29 50 05



BOEKAREST

Met boulevards in een Franse stijl, neoclassicistische paleizen en 
enorme parken stond Boekarest voor de communistische periode 
bekend als het ‘Parijs van het oosten’. Sinds de val van het communisme 
probeert men de stad terug te brengen naar zijn oorspronkelijke 
staat. Vandaag de dag vind je er dan ook gerestaureerde paleizen, 
kerken vol muurschilderingen, terrasjes, een bruisend nachtleven en 
rijke culturele ervaringen.

Begin met een wandeling langs de architectonische hoogtepunten 
van Boekarest. Bewonder de beelden en het vlakke reliëf van de 
Arcul de Triumf. Dit grote, granieten monument eert Roemeense 
soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog hebben gevochten. 
Verken daarnaast het Palatul Parlamentului (parlementspaleis), een 
van de grootste parlementsgebouwen ter wereld.

Als je wat wilt eten, drinken, wilt dansen of gezellig uit wilt gaan, 
bezoek dan het oude centrum. Een aantal clubs en cafés blijven tot 
zonsopgang open. Voor klassieke muziekvoorstellingen is het Ateneul 
Român ideaal, de ronde concerthal van de stad die je herkent aan zijn 
koepel.



PROGRAMMA  
DAG 1:   DINSDAG 14 FEBRUARI 2017

 

13:00 Afspraak op de luchthaven van Maastricht

14:30 Vertrek vlucht naar Boekarest

18:15 Aankomst in Boekarest en transfer naar hotel

 check-in

Vrije avond



PROGRAMMA  
DAG 2: WOENSDAG 15 FEBRUARI

 

Ontbijt

 Afspraak in lobby
10:00 Vertrek citytour met gids

Terugkeer naar hotel omstreeks 13:00

Vrije namiddag & avond

*gelieve 5 minuten voor vertrek in de lobby aanwezig te zijn.



PROGRAMMA  
DAG 3: DONDERDAG 16 FEBRUARI

Ontbijt

Vrije dag

Afspraak lobby

17:00 Vertrek naar het stadion

20:00 Wedstrijd

Terugkeer naar hotel na wedstrijd

*gelieve 5 minuten voor vertrek in de lobby aanwezig te zijn.



PROGRAMMA  

DAG 4:  VRIJDAG 17 FEBRUARI 2017

Ontbijt & Check-out.

08:15 Vertrek naar de luchthaven

10:45 Vertrek vlucht naar Maastricht

12:45 Aankomst in Maastricht

*gelieve 5 minuten voor vertrek in de lobby aanwezig te zijn.



SHERATON BUCHAREST HOTEL*****

Het Sheraton Bucharest Hotel ligt in het centrum van de stad, op 150 meter van 
het metrostation Piata Romana. Het biedt gratis WiFi, er is een restaurant, een 
24-uursreceptie, een groot conferentiecentrum en gratis airconditioning. Te 
voet is het 5 minuten naar winkelstraat Victoriei Avenue en de ambassadewijk.

Elke kamer in het Sheraton Bucharest Hotel is elegant ingericht en uitgerust 
met een flatscreen-tv, Sheraton Sweet Sleeper-bedden en een minibar. De 
badkamers hebben badjassen, een haardroger en gratis toiletartikelen. 

U kunt uw conditie op peil houden in de fitnessruimte van het hotel of 
genieten van een volledige lichaamsmassage in een van de massagesalons 
van het hotel.

Er wordt elke ochtend een goed ontbijt geserveerd. Restaurant Avalon 
biedt moderne internationale gerechten, terwijl u voor authentiek Japanse 
specialiteiten terecht kunt in het Benihana, het andere restaurant van het 
hotel. Heerlijke zoete deegwaren en gebak kunnen worden geproefd in Centro 
Sweets terwijl de Centro Lobby Bar een selectie wijnen, bieren en cocktails op 
de drankenkaart heeft staan.

Het hotel ligt op 20 minuten lopen van de historische binnenstad en het 
Cismigiu-park. Het is ook maar 8 minuten lopen naar de concertzaal Ateneul 
Român en het Museum voor Schone Kunsten.



BUDGET

PRIJS PP 725 EURO 

INBEGREPEN:

Vlucht Maastricht - Boekarest H/T incl taksen en catering

3 overnachtingen in Sheraton Bucharest in kamer en ontbijt (op basis van 2-persoonskamer)

Wifi inbegrepen

Stadstour met gids inclusief een hapje

Transfer luchthaven - hotel H/T

Transfer wedstrijd H/T

VIP inkomticket incl hospitality package (eten & drinken)

Begeleiding ter plaatse door ASL Travel

NIET INBEGREPEN:

Supplement single kamer: + 165 euro



FIJNE REIS


