
LONDRA CU VIZITĂ LA AMSTERDAM
PopularitateaPopularitatea în creștere în rândul clienților noștrii a Veneției Nordului, 
Amsterdam, ne-a surprins și pe noi. În 2017 am organizat mai multe excursii aici 
decât în ultimii cinci ani laolaltă. Farmecul orașului constă într-o perfectă împletire 
a forfotei unei capitale europene cu tihna de dimineață pe lângă unul din cele peste 
100 de canale ale orașului. Adăugați forța de atracție a Londrei, și obțineți o 
excursie de neuitat, încununată cu o vizită la palatul regal Hampton Court.
Obiective: 
Budapesta,Budapesta, tur cu autocarul și plimbare în Cetatea Regală - plimbare în „oraşul celor trei râuri”, 
Passau - Rochester, orașul lui Dickens - vizită în Historic Dockyard Chatham (muzeu, nave, 
submarin).
Descoperirea Londrei: Parlament, Westminster Abbey, Whitehall, Cavaleria de Gardă, 
schimbarea de gărzi la Buckingham Palace, St. James's Park, Piccadilly Circus, Soho, Chinatown, 
Trafalgar Square - vizită în National Gallery - vizită în St.Paul's Cathedral - vizită în British 
Museum - cumpărături pe Oxford Street - vizitarea palatului Hampton Court.
Amsterdam:Amsterdam: vizită la Muzeul Van Gogh (sau Rijksmuseum, la cerere) - croazieră cu vaporașul - 
plimbare în oraș: Piața de Flori, curtea Beghinelor, Piața Dam și Palatul Regal.
Vizită în Antwerpen: Grote Markt, Fântâna Brabo, primăria, catedrala - plimbare în Viena: Maria 
Theresienplatz, Hofburg, Graben, Kohlmarkt, Stephansdom.
Durată: 8-10 zile (în funcție de locul de pornire)
Date de pornire: 16 iunie, 23 iunie, 7 iulie, 14 iulie, 31 august 2018
Preţ: de la 475 Euro / persoană (în funcție de perioadă și loc de pornire), adulți +25 Euro
Cazare în Anglia: 4 nopţi în mobile home, în Holiday ParkCazare în Anglia: 4 nopţi în mobile home, în Holiday Park
Cazare în Olanda/Belgia: o noapte la hotel, camere cu 3 paturi
Masa: în mobile home dotat cu bucătărie - fără masă, la cerere se asigură necesarul de alimente
Tariful de participare include biletele de intrare la toate obiectivele vizitate în cadrul 
programului.

NESTEMATELE COROANEI BRITANICE
O excursie cu de toate: artă la superlativ la Muzeul Van Gogh, croazieră în 
Amsterdam, croazieră pe marea Nordului, bijuterii ale coroanei scoțiene la 
Edinburgh, Loch Ness, castelul clanului Kennedy, Lake District și Londra. O 
excursie cu obiective extrem de variate și spectaculoase, foarte populară în 
ultimii ani. 
Obiective: Obiective: 
Budapesta, tur cu autocarul și plimbare în Cetatea Regală - plimbare în Viena: Maria 
Theresienplatz, Hofburg, Graben, Kohlmarkt, Stephansdom.
Amsterdam: vizită la Muzeul Van Gogh (F) - croazieră cu vaporașul (F) - plimbare în oraș: 
Piața de Flori, curtea Beghinelor, Piața Dam și Palatul Regal - feribot Amsterdam-New-
castle.
Frontiera anglo-scoțiană: zidul lui Hadrian, Gretna Green: Blacksmith's Shop (F) - Edin-
burgh (F): Cetatea Regală, Royal Mile, catedrala St.Giles, shopping pe Princes Street - 
vizită în Highlands (F): Loch Ness, Urquhart Castle, Fort William, valea Glencoe - Culzean 
Castle (F) - vizită la Alloway, în parcul memorial Robert Burns.
Lake District: drumeție la cascada Aira Force, plimbare pe malul lacului Windermere în 
stațiunea Bowness - Descoperirea Londrei: Parlament, Whitehall, Cavaleria de Gardă, 
Buckingham Palace, St. James's Park, Piccadilly Circus, Soho, Chinatown, Trafalgar 
Square - vizită în National Gallery.
Durată: 9-11 zile (în funcție de locul de pornire)
Date de pornire: 22 iunie, 29 iunie, 6 iulie, 31 august 2018
Preț: de la 495 Euro / persoană (în funcție de perioadă și loc de pornire)
Programe facultative: copii 80 GBP, adulți 105 GBPPrograme facultative: copii 80 GBP, adulți 105 GBP
Cazare pe vapor: o noapte în cabine cu 4 paturi
Cazare în Scoția: 4 nopţi în mobile home, în Holiday Park
Cazare în Anglia: o noapte la hotel, camere cu 3 paturi
Masa: în mobile home dotat cu bucătărie - fără masă, la cerere se asigură necesarul de 
alimente

LONDRA CU VIZITĂ LA PARIS
Un clasic al Student Lines, pentru care optează multe grupuri noi, dar și 
clienții noștri vechi îl revizitează periodic. Excursia cuprinde cele mai 
faimoase locuri din cele mai vizitate două orașe din Europa. No need to say 
more.
Obiective: 
Budapesta,Budapesta, tur cu autocarul și plimbare în Cetatea Regală - plimbare în „oraşul celor trei 
râuri”, Passau - plimbare pe malul mării în Dover - vizită la Canterbury în catedrală și oraş 
- Rochester, orașul lui Dickens.
DescoperireaDescoperirea Londrei: Parlament, Westminster Abbey, Whitehall, Cavaleria de Gardă, 
schimbarea de gărzi la Buckingham Palace, St. James's Park, Piccadilly Circus, Soho, 
Chinatown, Trafalgar Square - vizită în National Gallery - plimbare în Hyde Park - vizită 
în Natural History Museum și Science Museum - London Eye - vizită în British Museum - 
cumpărături pe Oxford Street - plimbare în Covent Garden - plimbare în jurul Tower și pe 
Tower Bridge.
Paris,Paris, tur cu autocarul: Montmartre, Champs-Élysées, Arcul de Triumf - timp liber la 
turnul Eiffel - vizită în centrul Parisului: Centrul Pompidou, Primăria, Insula Cité, vizită 
în Notre Dame, Cartierul Latin, Pont Neuf, Louvre, Tuiléries. La cererea grupului se poate 
vizita Disneyland (F).
Plimbare în Viena: Maria Theresienplatz, Hofburg, Graben, Kohlmarkt, Stephansdom.
Durată: 8-10 zile (în funcție de locul de pornire)
Date de pornire: 23 iunie, 7 iulie, 14 iulie, 31 august 2018
Preţ: de la 445 Euro / persoană (în funcție de perioadă/loc de pornire), adulți +25 EuroPreţ: de la 445 Euro / persoană (în funcție de perioadă/loc de pornire), adulți +25 Euro
Cazare în Anglia: 4 nopţi în mobile home, în Holiday Park
Masa: în mobile home cu bucătărie - fără masă, la cerere se asigură necesarul de 
alimente
Cazare în Franţa: o noapte la hotel, camere cu 3 paturi
Tariful de participare include biletele de intrare la toate obiectivele vizitate în cadrul 
programului.

OFERTA DE EXCURSII

IMPRESII DE CĂLĂTORIE

CURS DE LIMBA ENGLEZĂ ÎN ANGLIA DE SUD
Cursurile atractive (4x3 ore) pe diferite nivele de competență, la o școală 
specializată pe EFL din Hastings, precum și cazarea la familii britanice sunt atuurile 
acestei excursii. Se asigură trei mese pe zi pe durata șederii la familii, iar după-masa 
vizităm renumite obiective turistice ale Angliei de Sud.
Obiective
Budapesta,Budapesta, tur cu autocarul și plimbare în Cetatea Regală - plimbare în „Oraşul celor Trei Râuri”, 
Passau - vizită la Canterbury în Catedrală (F) și oraș - plimbare în orășelul medieval Rye.
Excursii facultative de după-masă: Battle Abbey (locul bătăliei din 1066), apoi plimbare în 
Hastings - Brighton: vizitarea Royal Pavilion, program liber în centru și Palace Pier - Pevensey 
Castle, Eastbourne (plimbare pe ponton) și stâncile albe Seven Sisters - vizită în căminul familiei 
Boleyn, Hever Castle.
DescoperireaDescoperirea Londrei: Parlament, Whitehall, Cavaleria de Gardă, Buckingham Palace, St. James's 
Park, Piccadilly Circus, Soho, Chinatown, Trafalgar Square - vizită în National Gallery.
Abația din Melk.
Durată: 8-10 zile (în funcție de locul de pornire)
Date de pornire: 30 martie, 15 iunie, 22 iunie, 31 august 2018
Preț: de la 645 Euro / persoană
Programe facultative: cca 60 GBP
Cazare în Anglia: 5 nopţi la familii în HastingsCazare în Anglia: 5 nopţi la familii în Hastings
Masa: pensiune completă (3 mese pe zi) pe durata șederii în Anglia

JOYRIDE
Excursie pentru cei cu suflet de copil.
Obiective: Minimundus, Legoland, SchokoMuseum Wien, Prater, vizite la Budapesta, Salzburg, 
München, Győr.
Durată: 5 zile
Date de pornire: 4 aprilie, 16 iunie, 25 iunie, 30 iunie, în lunile iulie și august - la cerere, 
3 septembrie3 septembrie
Preț: de la 295 Euro (în funcție de locul de pornire)
Cazare: la hotel, camere cu 3 paturi
Intrări la obiective: copii sub 16 ani 55 Euro, peste 16 ani 75 Euro

BEST OF ENGLAND
Vraja Londrei și farmecul provinciei englezești în aceeași călătorie. Londra regală și 
Cambridge universitar, London Eye, apoi cel mai frumos castel al Angliei, aglomerația 
de pe Oxford Street și litoralul britanic, muzee de top și palatul excentricului George al 
IV-lea - sunt doar o parte din atracțiile oferite de această foarte populară excursie.
Obiective: 
Budapesta,Budapesta, tur cu autocarul și plimbare în Cetatea Regală - plimbare în capitala Austriei Superioare, 
Linz - vizită la Canterbury în catedrală (F) și oraş - Rochester, orașul lui Dickens.
ViziteVizite în Londra: descoperirea Londrei: Parlament, Westminster Abbey, Whitehall, Cavaleria de 
Gardă, schimbarea de gărzi la Buckingham Palace, St. James's Park, Piccadilly Circus, Soho, 
Chinatown, Trafalgar Square - vizită în National Gallery - plimbare în Hyde Park - vizită în Natural 
History Museum și Science Museum - London Eye (F) - croazieră pe Tamisa (F) - plimbare în jurul 
Tower și pe Tower Bridge - vizită în British Museum - cumpărături pe Oxford Street - Madame 
Tussauds (F).
ViziteVizite în provincie: Cambridge (F): plimbare în oraș, vizită la King's College și la un muzeu 
universitar - Leeds Castle (F) și orașul lui Dickens, Rochester (F): catedrala, cetatea, High Street, 
Guildhall Museum - Seven Sisters și Brighton (F): vizitarea Royal Pavilion, program liber în centru și 
Palace Pier
Plimbare în Bruxelles: Catedrala, Grand Place, Manneken Pis - plimbare în Viena: Maria 
Theresienplatz, Hofburg, Graben, Kohlmarkt, Stephansdom.
Durată: 10-12 zile (în funcție de locul de pornire)
Date de pornire: 23 iunie, 27 iunie, 30 iunie, 4 iulie, 7 iulie, 29 august 2018
Preț: de la 445 Euro / persoană (în funcție de perioadă și loc de pornire)

Programe facultative: copii 95 GBP, adulți 125 GBP
Cazare în Anglia: 7 nopţi în mobile home, în Holiday Park
Masa: în mobile home dotat cu bucătărie - fără masă, la cerere se asigură necesarul de 
alimente

EXCURSIE DE STUDII ÎN ANGLIA
Budapesta - Schärding - Melk
Dickens World - Rochester - descoperirea Londrei - Cambridge - King's 
College - British Museum - cumpărături pe Oxford Street - Covent Garden - 
plimbare în jurul Tower și pe Tower Bridge - Greenwich - National Maritime 
Museum - Globe Theatre - atelier de actorie.
Durată: 7-9 zile (în funcție de locul de pornire)Durată: 7-9 zile (în funcție de locul de pornire)
Date de pornire: 23 iunie, 30 iunie, 1 septembrie
Preț: de la 435 Euro (în funcție de perioadă/loc de pornire), adulți +25 Euro
Tariful de participare include biletele de intrare la toate obiectivele vizitate 
în cadrul programului.

MADE IN ENGLAND
Budapesta - Viena - Melk - Hastings
Londra:Londra: cartierul Westminster, stadionul Chelsea, British Museum, Borough 
Market, Bank of England, Tower of London, Greenwich
Durată: 7-9 zile (în funcție de locul de pornire)
Date de pornire: 23 iunie, 1 septembrie
Preț: de la 430 Euro (în funcție de perioadă/loc de pornire), adulți +25 
Euro
TarifulTariful de participare include biletele de intrare la toate obiectivele vizitate 
în cadrul programului.

BUDAPESTA- VIENA 
TÂRGUL DE CRĂCIUN 2017

AvețiAveți ocazia de a gusta din atmosfera târgurilor de Crăciun din cele două 
mari orașe, și posibilitatea de a vizita Palatul Schönbrunn sau Muzeul 
Ciocolatei Heindl (F). Bonus: croazieră cu vaporaș acoperit pe Dunăre la 
Budapesta.
Durată: 3 zile
Dată de pornire: 30 noiembrie 2017
Preț: de la 155 Euro (în funcție de locul de pornire)
Cazare: în Ungaria la hotel 3*Cazare: în Ungaria la hotel 3*

BRATISLAVA - PRAGA 
TÂRGUL DE CRĂCIUN 2017

Aveți ocazia de a gusta din atmosfera târgurilor de Crăciun din cele două 
mari orașe, și posibilitatea de a vizita centrul lor istoric, Cetatea din Praga, 
Podul Carol, etc. 
Durată: 3 zile
Dată de pornire: 30 noiembrie 2017Dată de pornire: 30 noiembrie 2017
Preț: de la 255 Euro (în funcție de locul de pornire)
Cazare: în Cehia la hotel 3*

BRITISH HOLIDAY
Budapesta - Regensburg - Melk
Dover - Petworth House and Park - Legoland - Windsor - 
Eton - descoperirea Londrei - Arundel - Arundel Castle - 
Chichester - Brighton - Muzeul Oceanografic - Palace Pier
Durată: 7-9 zile (în funcție de locul de pornire)
Date de pornire: 23 iunie, 30 iunie, 1 septembrieDate de pornire: 23 iunie, 30 iunie, 1 septembrie
Preț: de la 485 Euro (în funcție de perioadă și loc de 
pornire), adulți +25 Euro
Tariful de participare include biletele de intrare la toate 
obiectivele vizitate în cadrul programului.

CETĂŢILE ŢĂRII GALILOR CU 
VIZITĂ LA LONDRA

Budapesta - Passau - Melk - St. AlbansBudapesta - Passau - Melk - St. Albans
Țara Galilor: Rhuddlan Castle - Llangollen - Aquaduct - 
Chester - Snowdonia - Betws-y-Coed - cascada Swallow 
Falls - lacul glaciar Cwm Idwal - Conwy cu croazieră - 
Muzeul Naţional de Ardezie - Caenarfon - gara 
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllanty- 
siliogogogoch
Warwick Castle - descoperirea LondreiWarwick Castle - descoperirea Londrei
Durată: 8-10 zile (în funcție de locul de pornire)
Date de pornire: 23 iunie, 1 septembrie
Preț: de la 465 Euro (în funcție de perioadă și loc de 
pornire), adulți +25 Euro
Tariful de participare include biletele de intrare la toate 
obiectivele vizitate în cadrul programului.

ROMA ŞI TOSCANAROMA ŞI TOSCANA
Arezzo - Perlele Toscanei: Siena și San Gimignanó.
Roma antică (Forul, Palatinul, Coloseum) - monumentul 
lui Victor Emanuel al-II-lea, Piața Spaniei, Fontana di 
Trevi - Vatican, Catedrala Sfântului Petru - Circus 
Maximus, Gura Adevărului, insula Tibru 
Florenţa:Florenţa: Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio, Primăria, 
catedrala.
Durată: 7 zile
Date de pornire: 24 iunie, 2 septembrie
Preț: de la 415 Euro (în funcție de perioadă și loc de 
pornire), adulți +30 Euro
TarifulTariful de participare include biletele de intrare la toate 
obiectivele vizitate în cadrul programului.

Anglia este una dintre cele mai populare destinații 
turistice din lume, meritând din plin renumele pe 
care l-a căpătat: de la obiective turistice unice până la 
oamenii care sunt foarte amabili și educați. Am vizitat 
mai mult decât mă așteptam, ajungând să mergem pe 
jos până la 10 km pe zi. Vremea a fost și ea neașteptat 
de bună, întrucât temperaturile au depășit 20-25 de 
grade.grade. Nu am vizitat doar Londra, ci am avut 
oportunitatea să explorăm alte orașe de pe plaiurile 
lui Shakespeare: Canterbury, Cambridge, Rochester, 
Maidstone, Brighton. Pe traseul România-Anglia, 
ne-am oprit în Budapesta (Ungaria), Linz și Viena 
(Austria), Brugge (Belgia). Drumul cu autocarul nu a 
fost atât de rău pe cât pare, iar cele 36 de ore au trecut 
maimai repede decât mă așteptam. Ghidul a fost excelent 
oferindu-ne informații despre fiecare obiectiv pe care 
l-am vizitat. De asemenea, ne-a ajutat de fiecare dată 
când am avut nevoie. A fost o experiență de neuitat și 
mi-a făcut deosebit de multă plăcere să particip în 
această tabără. 
Iuliana Pană, elevă, 16 ani

Participarea la tabăra din Anglia organizată de Agenția 
Student Lines a avut un mare impact asupra dezvoltării 
orizonturilor mele. Deşi la început am fost reticentă cu 
privire la orele pe care aveam să le petrecem în autocar, atât 
compania plăcută, cât şi opririle în marile oraşe, 
Budapesta, Brugge, Linz şi Viena, au făcut ca timpul să 
treacă mai repede. Am vizitat mai mult decât am crezut că 
o o vom face, fiecare obiectiv impresinonându-mă prin 
istoria, arhitectura sau unicitatea sa. Castelul Leeds, 
Cambridge-ul, celebrul London Eye, British Museum sau 
Palatul Buckingham sunt doar câteva dintre punctele 
turistice pe care le-am inclus în poveştile spuse apropiaților 
despre "locuri ce trebuie vizitate". Informațiile oferite de 
ghid au fost utile şi valoroase pentru a înțelege importanța 
aa ceea ce vizităm. Am rămas cu amintiri frumoase, pe care 
am de gând să le împărtăşesc oricui mă va asculta, şi sper să 
revin pentru a descoperi şi celelalte locuri nevăzute. Citatul 
"Călătoritul este singurul lucru pe care îl cumperi ce te face 
mai bogat." este încă o dată confirmat de amintirile pe care 
le-am acumulat în Anglia. 
Delia-Maria Spânu, elevă, 15 ani

Excursia "Best of England", la care am participat în perioada 5-17 iulie 
2017, organizată de agenția Student Lines, a fost, atât pentru elevi cât 
și pentru profesori, un prilej minunat de a vedea locurile despre care 
povesteam adesea la clasă și pe care ne-am dorit atât de mult să le 
vizităm. Pe lângă fascinanta Londra, de care nu te poți plictisi 
vreodată, programul a inclus și pitorescul Cambridge, exoticul 
Brighton cu al său Royal Pavilion, Castelul Leeds și Stâncile Seven 
Sisters,Sisters, destinații care au sporit farmecul excursiei noastre. Ghidul, 
domnul Gabor Graur, ne-a oferit permanent explicații deosebit de 
interesante și ne-a testat deseori spiritul de observație, atenția și 
cultura generală, presărându-și poveștile cu glume și contribuind la 
atmosfera de voie bună din grup. Apreciem profesionalismul, 
experiența și eforturile depuse de agenție, care ne-au sprijinit încă de 
la înscrierea în excursie, la sfârșitul lui 2016, până la revenirea în țară, 
cucu absolut tot ce a fost necesar ca să avem o excursie reușită și să ne 
simțim foarte bine în toate locurile vizitate, și acolo unde am poposit. 
Copiii din grupul nostru s-au simțit excelent în această excursie și 
sperăm cu toții să participăm și la altele în viitor! Aceasta este, de fapt, 
o confirmare a bunei reputații pe care o are agenția STUDENT LINES 
în rândul elevilor și profesorilor ploieșteni. 
Andreia Sersea, profesor, Ploiești
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