
HOLANDA: EFTELING, EL MÓN DE LES FADES

Viatge en família

Visitar Holanda amb nens és

sempre un encert, ja que és

un país molt preparat per

gaudir en família. Et

proposem conèixer Efteling,

el món de les meravelles, on

la imaginació dels més petits

volarà per fer-los gaudir com

mai. Descobrireu llocs molt

interessants per a tota la

família com els molins de

Zaanchse Schaans,

Giethoorn “la Venècia del

Nord”, el parc temàtic de

pescadors d’Enkhuizen...

Una altra bona opció és fer

una ruta en bicicleta o

allotjar-se en una casa de

vacances. Unes vacances

per a tota la família que mai

oblidareu.

Viatge de 5 dies
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EFTELING, WORLD OF WONDERS

Fa 69 anys, Efteling va començar com un bosc de conte de fades

situat en una zona boscosa, molt verd i amb moltes flors. Avui dia,

és un parc amb més de 70 atraccions, des de muntanyes russes

fins a boniques atraccions interiors per a tota la família. Ofereix

entreteniment, espectacles al parc i molts restaurants. Sabies

que està dividit en diferents Regnes?

El Regne de les Aventures és la zona de les muntanyes russes i una

de les més visitades de tot el parc, amb atraccions d'adrenalina

meticulosament tematitzades que no et pots perdre.

El Regne Alternatiu de castells encisats i ciutats prohibides, a

banda de les tradicionals atraccions d'aigua, abasta la zona de

l'espectacle d'aigua, llum i música Aquanura, que impressiona

especialment després de la posta de sol.

El Regne dels Viatges és el lloc de descobriment, on destaca

l'atracció Carnival Festival, una de les experiències preferides dels

més petits de la família.

El Regne de les Fades és la llar dels éssers màgics dels contes més

famosos del món: fades, elfs i follets.

Per últim, al Regne Fantàstic hi trobem el palau Symbolica, on

tries una de les 3 rutes diferents per viure una aventura

interactiva.
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ITINERARI

Dia 1. Barcelona - Amsterdam

Sortida en vol amb destinació Amsterdam. Arribada, recepció i trasllat a 

l'hotel West Cord Amsterdam 4*. Depenent de l'hora d'arribada, aprofita el 

temps per visitar Voldenpark, el parc més famós d'Amsterdam amb zones 

de jocs, pícnics i piscines petites, ideal per a famílies. Allotjament.

Dia 2. Amsterdam

Esmorzar. Recomanem una visita a el Museu de la Ciència Nemo, on grans i 

petits us divertireu amb experiments didàctics en cinc plantes plenes 

d'activitats.  Una altra activitat que agradarà a  grans i petits és agafar un 

vaixell per recórrer els canals d’Amsterdam, considerats Patrimoni de la 

Humanitat per la UNESCO. Gaudireu de les singulars façanes, ponts i cases 

flotants que donen identitat a la ciutat. Allotjament.

Dia 3. Amsterdam - Efteling

Esmorzar. Recollida de el cotxe de lloguer a l'oficina indicada. Sortida cap 

al parc d'Efteling, el parc d'atraccions més important d'Holanda amb 62 

atraccions. Allotjament a l’hotel Efteling 4*.

Dia 4. Efteling

Esmorzar. Dia per gaudir del parc al teu aire, situat a 5 minuts a peu del teu 

hotel.

Dia 5. Efteling - Amsterdam - Barcelona

Esmorzar. Matí lliure per aprofitar les últimes hores al món màgic de les 

fades. Sortida cap a l'aeroport d’Amsterdam. Devolució del cotxe de 

lloguer. Sortida en vol de tornada a Barcelona. Arribada i fi dels nostres 

serveis.
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SERVEIS

Serveis inclosos:

• Vol de Vueling (opcional), classe turista (reserves en classes especials)

per viatjar entre l’1 de maig i al 25 d’octubre.

• Taxes aèries amb Vueling 55€.

• 3 dies de cotxe de lloguer grup B (Ford Fiesta o similar) amb

quilòmetres il·limitats, taxes, assegurança a tercers, robatori i col·lisió

amb franquícia inclosos. Recollida i devolució del vehicle a l'aeroport

d’Amsterdam. (consulteu suplement per millora de vehicle)

• Hotels indicats en la categoria indicada, Efteling Hotel habitació

comfort.

• Règim d'allotjament i esmorzar.

• 3 dies d’entrades al parc Efteling.

• Assegurança de viatge.
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PREUS
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PREU PER PERSONA EN 
HABITACIÓ DOBLE

PREU NEN DE 2 A 11 ANYS

950€ 545€


