
LONDRA
11 iulie – 25 iulie 2009

Cursuri de Limba Engleză pentru tineri cu vârste 
între 11 şi 19 ani

Descoperă metropola londoneză şi
îmbogăţeşte-ţi cunoştinţele de limba engleză!

Servicii:
 Zbor de la / până la Budapesta;
 Cazare la familii;
 Transfer cu autocarul la familia gazdă;
 30 ore de limba engleză în această perioadă. Cursurile se vor desfăşura în fiecare 

săptămână, de luni până vineri de la ora 9 la ora 12;
 Grupe de cursanţi de maxim 15 elevi;
 Turul oraşului - vizitarea principalelor obiective turistice: Tower Bridge, British 

Museum, Schimbarea gărzilor la Palatul Buckingham, Madame Tussauds etc.
 Excursie la Brighton;
 Petrecere de rămas bun;
 Certificat de absolvire a cursului şi material didactic.

Preţul călătoriei / 2 săptămâni: 1550,00 EUR
Grup minim: 30 persoane
Asigurare călătorie (inclusiv taxa storno): 60 EUR

Preţ valabil începând cu: 18.08.2008
Toate modificările ulterioare de preţ cauzate de mărirea preţului combustibilului vor fi 
suportate de către participanţi.

Eventuale modificări ale programului
Trebuie luate în calcul eventuale modificări ale programului survenite din cauze 
neprevăzute sau organizatorice.

Condiţii generale de călătorie
Sunt valabile condiţiile generale de călătorie, ale Camerei de Comerţ cu privire la 
schimburile de experienţă cu străini.

Organizator: S.C. Neamţiu & Wilhelm S.R.L., str. Victoriei 47/59, Baia Mare
Contact: Mariana Gâţ
Telefon: 0744 589633; e-mail: mariana.gat@rdslink.ro

mailto:mariana.gat@rdslink.ro


LONDRA
04 iulie – 25 iulie 2009

Cursuri de Limba Engleză pentru tineri cu vârste 
între 11 şi 19 ani

Descoperă metropola londoneză şi
îmbogăţeşte-ţi cunoştinţele de limba engleză!

Servicii:
 Zbor de la / până la Budapesta;
 Cazare la familii (Transfer cu autocarul la familia gazdă);
 45 ore de limba engleză în această perioadă. Cursurile se vor desfăşura în fiecare 

săptămână, de luni până vineri de la ora 9 la ora 12;
 Grupe de cursanţi de maxim 15 elevi;
 Turul oraşului - vizitarea principalelor obiective turistice: Tower Bridge, British 

Museum, Schimbarea gărzilor la Palatul Buckingham, Madame Tussauds etc.
 Excursie la Brighton;
 Cinematograf;
 Petrecere de rămas bun;
 Certificat de absolvire a cursului şi material didactic.

Preţul călătoriei / 3 săptămâni: 1850,00 EUR
Grup minim: 30 persoane
Asigurare călătorie (inclusiv taxa storno): 60 EUR

Preţ valabil începând cu: 18.08.2008
Toate modificările ulterioare de preţ cauzate de mărirea preţului combustibilului vor fi 
suportate de către participanţi.

Eventuale modificări ale programului
Trebuie luate în calcul eventuale modificări ale programului survenite din cauze 
neprevăzute sau organizatorice.

Condiţii generale de călătorie
Sunt valabile condiţiile generale de călătorie, ale Camerei de Comerţ cu privire la 
schimburile de experienţă cu străini.

Organizator: S.C. Neamţiu & Wilhelm S.R.L., str. Victoriei 47/59, Baia Mare
Contact: Mariana Gâţ
Telefon: 0744 589633; e-mail: mariana.gat@rdslink.ro

mailto:mariana.gat@rdslink.ro

