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valabile pentru excursiile 
organizate în anul 2018

ReducereReducere procentuală în funcție 
de numărul de excursii organizate 
prin agenția noastră: clienții fideli 
beneficiază de câte 1% reducere  
pentru fiecare excursie organizată în 
trecut.

GratuitateGratuitate după 6/10 persoane 
plătitoare
DacăDacă vă înscrieți într-o excursie, ben-
eficiați de o gratuitate după fiecare 10 
persoane plătitoare, iar în cazul în 
care achitați avansul de 100 Eu-
ro/persoană până la data de 
18.11.2017, primiți aceeași gratuitate 
după fiecare 6 persoane plătitoare.

Surprize la Conferința Națională 
RATE
ȘiȘi în acest an vom participa la Confer-
ința Națională RATE care va avea loc 
la Cluj-Napoca, în 17-19 noiembrie 
2017. Ca de obicei, vom avea tombolă, 
premiul cel mare fiind o excursie gra-
tuită în Marea Britanie în anul 2018, 
iar cei care se înscriu într-o excursie la 
conferința RATE, vor primi un ca-
dou-surpriză.

DIN CUPRINS ...
 

Excursii 2018

O parte din oferta noastră O parte din oferta noastră 
pentru anul 2018. În afară de ex-
cursiile prezentate aici găsiți și altele 
pe pagina noastră web, www.student-
lines.ro.
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Impresii: Best of England, 
iulie 2017
Prietenii noștri de la CN Nichita Stă-
nescu din Ploiești ne-au împărtășit 
experiențele lor despre excursia la 
care au participat în vara anului 2017.
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Informații despre călătorie
Ce trebuie să știu pentru a organiza o 
excursie? Cât de flexibil este pro-
gramul? Care sunt condițiile de 
cazare, transport, masă?
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Am călătorit în câteva veri cu STUDENT LINES împreună cu mulți copii, 
mai mici și mai mari. Ce le-a oferit această agenție? Varietate, viteză, locuri 
inedite, libertate și siguranță, ghizi care le-au spus povești despre castele, 
regi și regine. Pentru că aceste trăsături îi definesc și pe tineri, i-am văzut 
revenind și în alte călătorii. Student Lines împlinește 10 ani, intră în 
adolescență! La mulți ani și călătorii frumoase în continuare! - Daniela 
Bucur, Focșani

ThankThank you Student Lines for taking us to England, Scotland and Wales. And 
thanks to the professional, dedicated and loving people who made this 
dream come true. Many happy returns of this great anniversary! - Ileana 
Carmen Aftenie, Tg.Mureș

DueDue to the detailed and well-experienced organisation, we all enjoyed the 
programmes, the accomodation at the international camp and the 
unforgettable landmarks we visited in London. I strongly recommend this 
unique experience for students and teachers as well, since it can motivate 
them to study English in a different way. Thanks a lot to the Student Lines 
team for giving us this wonderful occasion. - Lucia Cridon, Tg.Mureș

StudentStudent Lines - great people, memorable trips. Awesome programmes, 
funny and reliable guides - therefore, it is a must! - Cristian Șandor, LT 
Nikolaus Lenau, Timișoara

Serious, Trustworthy, Ubiquitous, Dear, Energetic, Never Tired; Let It 
Nourish Every Soul! This is Student Lines. The company with people who 
will never let you down, who will always help you out, who can always 
come up with new ideas, new experiences to discover everything that is 
British and not only! - Szőcs-Torma Katalin, LT Mikes Kelemen, 
Sfântu Gheorghe

PrimaPrima dată când am călătorit cu Student Lines la Londra a fost în anul 
2008. Experiența pe care am trăit-o atunci mi-a amintit ceea ce spunea 
odată Samuel Johnson: ”Why, Sir, you find no man, at all intellectual, 
who is willing to leave London. No, Sir, when a man is tired of London, he 
is tired of life; for there is in London all that life can afford”. Astfel, am 
continuat aventura descoperirii Londrei și în anii 2010, 2013 și 2016. La 
ceas aniversar, felicit întreaga echipă Student Lines penru seriozitatea și 
profesionalismulprofesionalismul de care dau dovadă în activitatea pe care o desfășoară. - 
Estera Bogoșel, LTB Alexa Popovici, Arad

Despre Student Lines, doar cuvinte bune! Este agenția cu care mergem de 
câțiva ani și am avut parte de vacanțe fără griji, în locuri pitorești, 
interesante, la cel mai bun raport calitate-preț și în cele mai sigure 
condiții de călătorie și sejur. Seriozitate, profesionalism, amabilitate, o 
echipă care știe să găsească cel mai bun program pentru turiștii săi! - 
Mariana Tegla, CN Aurel Vlaicu, Orăștie

ÎnÎn cei 10 ani de activitate Studentlines în România, am avut șansa să 
conduc numeroase grupuri de elevi în excursii școlare pentru 
descoperirea Angliei. Cred că pentru un profesor de limba engleză este o 
senzație unică să vadă exaltarea de pe fețele elevilor săi atunci când află 
lucruri interesante din istoria Angliei în timp ce se află chiar în fața unor 
clădiri ca Houses of Parliament sau Tower of London, dar și atunci când 
intră într-un magazin și trebuie să-și pună abilitățile de comunicare la 
încercare. - încercare. - Carmen Costina, Cluj-Napoca 

Alături de cei de la Student Lines am trăit momente de neuitat în  excursii 
minunate pe care elevii și profesorii însoțitori le-au transformat în 
amintirile lor preferate. Flexibilitatea, seriozitatea și încrederea întâlnite 
în cadrul acestei echipe ne-au determinat să revenim la ei cu aceeași 
bucurie, ani la rând, știind că se vor autodepăși. Și așa a fost! Atracții 
turistice valorificate la maximum prin prezentări competente oferite cu 
mult profesionalism de ghizi experimentați și talentați, oferte de 
transporttransport și cazare echilibrate și accesibile, turism interactiv - aici le-am 
descoperit pe toate! - Camelia Elena Arhip, CN Mihai Eminescu, Iași

Bucuria vine descoperind. Alături de Student Lines am descoperit 
călătoria în siguranță și comfort. Calitatea ghizilor, seriozitatea și 
profesionalismul șoferilor, confortul sporit al autocarelor dotate cu aer 
condiționat, și mai ales excepționalele programele  propuse, toate acestea 
m-au făcut să-i aleg ca parteneri de vacanță cinci ani consecutiv. Copii 
fericiți, locuri minunate, vacanțe de vis! - Georgiana Ambruș, ȘG 
I.D.Sîrbu, Petrila

  Stimată doamnă / domn profesor,
  

  În 2017, Agenția Student Lines aniversează zece ani de 
existență în rândul celor care organizează pentru elevi, studenți și 
profesori sejururi în occidentul îndepărtat. 
    În această perioadă au călătorit cu noi în Marea Britanie și în 
alte țări europene sute de profesori și mii de elevi din România. 
  Cu această ocazie, am hotărât ca, în locul binecunoscutului 
format al catalogului, să venim în întâmpinarea dvs. cu o ediție 
specială în care găsiți informațiile necesare organizării unei 
excursii în colaborare cu agenția noastră.
    Pe lângă aceste informații găsiți și descrierea pe scurt a unor 
excursii, programe propuse, precum și reducerile de care puteți 
beneficia dacă alegeți să călătoriți cu noi. Am introdus aici atât 
aprecieri, opinii ale unor profesori care au ales serviciile noastre, 
cât și o relatare a unei excursii din 2017.
    Desigur, excursiile care se regăsesc în aceste pagini nu sunt 
nicidecum singurele pe care le puteți alege. Pe pagina noastră web 
- www.studentlines.ro - găsiți și altele, sau la cerere vă putem 
întocmi programe în colaborare cu Dumneavoastră.
  Vă dorim un an nou școlar prolific, bogat în succese, și o 
binemeritată relaxare alături de noi.
 

Târgu Mureș, 11 septembrie 2017Târgu Mureș, 11 septembrie 2017
 

Tünde Săbădeanu-Kerekes             Kendi-Szakács Huba

 Programe: Programul poate suferi modificări în funcţie de orarele obiectivelor 
de vizitat precum şi de programările făcute. În cazul imposibilităţii realizării unui 
program din cauza timpului nefavorabil sau a orarelor de funcţionare, acesta va fi în-
locuit cu vizitarea altor obiective turistice. În cazul grupurilor compacte de minim 40 
persoane organizăm şi excursii neincluse în catalog.

 Programe facultative: În oferta noastră programele facultative sunt însemnate 
cu litera (F) respectiv cu o notiţă separată, tariful acestora urmând să fie achitat în 
valută, pe parcursul călătoriei. Tariful programelor facultative include transportul, 
biletele de intrare precum şi conducătorul de grup.

  Călătoria în străinătate: Grupul va călători peste tot cu autocarul (cu excepţia 
plimbării în oraşe), nu vor fi cheltuieli suplimentare pentru mijloacele de transport 
în comun. Autocarele sunt dotate cu aer condiţionat şi DVD Player, şi corespund nor-
melor internaţionale de siguranţă.

 Asigurare: În preţul excursiei nu este inclusă asigurarea medicală, însă vă reco-
mandăm să încheiaţi o astfel de asigurare. La sediul agenţiei noastre aveţi posibili-
tatea de a încheia asigurări medicale atât individuale, cât şi de grup.

 Însoţitor de grup: În ţara de destinaţie grupurile vor fi conduse de un con-
ducător de grup, care va organiza programele. Prezentările vor fi în limba română 
sau - la cerere - în limba engleză sau maghiară.

 Dosar excursie: Vă oferim ajutorul nostru pentru întocmirea dosarului ex-
cursiei. Vă stăm la dispoziție cu documentele necesare din partea agenției cât și a 
firmei de transport.

 Dacă aveți întrebări sau doriți informații legate de excursiile noastre, vă rugăm să 
ne contactați telefonic la unul din numerele 0265-250.357 sau 0365-430.037 (în zile 
lucrătoare între orele 8-16), prin e-mail (office@studentlines.ro) sau facebook (face-
book.com/StudentLines.ro).

 Cazare în Holiday Park: Parcurile de mobile home sunt situate în afara Londrei la cca. 
1,5 – 2,5 ore de centrul Londrei. Mobil home-urile, aflate în parcuri îngrijite, sunt conforta-
bile, cu o capacitate de cazare de 6,8, 10 persoane fiecare. Este obligatorie cazarea copiilor cu 
minim o persoană adultă. Rulotele sunt de o lăţime de 3 m şi de o lungime de 8-10 m şi 
dispun de 2-4 dormitoare, o cameră de zi (cu canapea extensibilă), bucătărie dotată – fri-
gi-der, aragaz, cuptor cu microunde, vase de gătit, farfurii, ceşti, tacâmuri – şi baie. Fiecare 
mobile home este amenajat confortabil.

 Masa în mobile home: Excursiile cu cazare în mobile home sunt fără masă. La cerere 
putem asigura necesarul de alimente care constă din semipreparate și alimente o parte 
aduse de acasă, majoritatea cumpărate în țara de destinație. În acest caz micul dejun (pâine, 
unt, gem, caşcaval, lapte sau ceai etc.), prânzul la pachet, respectiv cina (supă instant, con-
servă, pizza sau șnițel semipreparate etc.) vor trebui pregătite de către turişti în bucătăria ru-
lotei. Masa este consistentă, se fac aprovizionări la 2-3 zile, dar nu putem satisface cerinţe 
speciale. Turiştii cu cerinţe speciale sunt rugaţi să-şi asigure singuri hrana. Masa astfel asig
urată de agenţie o propunem numai elevilor.

 Cazare la familii: Putem asigura cazare la familii în zona rezidenţială din Londra sau în 
Anglia de Sud în loc de mobile homes. Elevii sunt cazaţi câte doi, trei sau patru la o familie. 
Se asigură demipensiune (micul dejun continental şi cină caldă) la o diferență de preț de cca 
100 Euro față de prețul fără masă în mobile home. La cerere se poate suplimenta cu masa de 
prânz (sandwich, răcoritoare, fructe, chipsuri sau ciocolată) la tariful de 10 Euro pe perioada 
șederii.

 

 Cazare în Franţa: În mobil home-uri confortabile, tip apartament, asemănătoare cu 
cele prezentate mai sus, cu o capacitate de cazare de 4-5  persoane fiecare, dotate cu mini- 
bucătărie şi baie.

 Cazare de tranzit: La anumite excursii, se asigură cazare de tranzit în Ungaria / Franţa 
/ Anglia / Olanda / Belgia, în camere cu 3-4 paturi, cu sau fără masă.

 Locuri de plecare: Programul este organizat cu plecare din Tg. Mureş, Iaşi, 
Bucureşti și orașele din vestul țării (Timișoara, Arad, Oradea, Satu Mare, de unde 
excursiile se pot efectua fără cazare în Ungaria). Bineînţeles se poate adapta şi 
pentru plecări din alte localităţi. În funcţie de locul de plecare şi de programul sta-
bilit, poate varia preţul excursiei.

 Organizarea grupurilor: Vă punem la dispoziţie materialele noastre publici-
tare, informaţiile necesare, vă ajutăm la organizarea grupurilor. Vă puteţi alătura 
grupului în formare şi cu grupuri mai mici (câteva persoane) sau chiar şi indivi-du-
al.

 Turişti adulţi: La aceste excursii pot participa şi turişti adulţi (părinţi, colegi 
etc.), dar vă rugăm să aveţi în vedere faptul că aceste excursii (programul, călătoria, 
cazarea, masa etc.) sunt concepute pentru elevi.

 Înscriere, plata avansului: Înscrierea grupurilor este considerată definitivă 
numai după plata avansului.
 Sugerăm ca avansul de 100 euro / persoană să fie achitat cât mai repede, pentru 
că înscrierile se realizează în ordinea achitării acestuia. Restul sumei se achită cu 
minim 35 zile înainte de plecare, respectiv până la finele anului şcolar. 
Agenţia noastră este deschisă de luni până vineri, între orele 8-16. În perioada va-
canţei de iarnă şi o parte a vacanţei de vară, agenţia este închisă. 


