
MALTA
02 august – 16 august 2009

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

Savuraţi soarele, apa limpede şi cerul senin al insulelor cu iz mediteranean,  
îmbunătăţindu-vă în acelaşi timp cunoştinţele de limba engleza!

Servicii:
 Zbor de la / până la Viena;
 Cazare la familii în camere cu 2 sau 3 paturi;
 Transport la familia gazdă;
 Demipensiune;
 Predare curs de 30 lecţii în 2 săptămâni. O lecţie = 45 minute;
 Material didactic;
 Program liber: plimbări pe insulă, excursie de o jumătate de zi la Mdina, excursie de 

o jumătate de zi în La Valletta, cumpărături, excursie de o jumătate de zi la Beach 
Club – incluzând canoe şi croazieră cu barcă cu pedale, excursie de o zi la Comino / 
Laguna Albastră, turul portului La Valletta, 3 seri în Paceville (cazare şi ghid), 2 seri 
de înot în St. Georges Bay, petrecere de bun venit / rămas bun.

Preţul călătoriei / 2 săptămâni: 1370,00 EUR
Grup minim: 25 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


MALTA
26 iulie – 16 august 2009

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

Savuraţi soarele, apa limpede şi cerul senin al insulelor cu iz mediteranean,  
îmbunătăţindu-vă în acelaşi timp cunoştinţele de limba engleza!

Servicii:
 Zbor de la / până la Viena;
 Cazare la familii în camere cu 2 sau 3 paturi;
 Transport la familia gazdă;
 Demipensiune;
 Predare curs de 45 lecţii în 3 săptămâni. O lecţie = 45 minute;
 Material didactic;
 Program liber: plimbări pe insulă, excursie de o jumătate de zi la Mdina, excursie de 

o jumătate de zi în La Valletta, cumpărături, excursie de o jumătate de zi la Beach 
Club – incluzând canoe şi croazieră cu barcă cu pedale, excursie de o zi la Comino / 
Laguna Albastră, turul portului La Valletta, 3 seri în Paceville (cazare şi ghid), 2 seri 
de înot în St. Georges Bay, 1 seară Bowling, o seară la cinematograf, petrecere de 
bun venit / rămas bun.

Preţul călătoriei / 3 săptămâni: 1750,00 EUR
Grup minim: 25 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

