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Parisul sau pisica…?!

1. Răspundeţi la întrebările de mai jos:
•	Cât de des călătoreşti în ţară/în străinătate?
•	De ce îţi place să călătoreşti?
•	Dacă ai avea posibilitatea să călătoreşti oriunde în lume, unde ţi-ai dori să ajungi? De ce?

2. Chestionar:
Citiţi întrebările de mai jos şi încercaţi să rezolvaţi chestionarul:

1. Care este ţara cu cea mai mare suprafaţă? _____________________

2. Care este ţara cu cea mai mare populaţie?______________________

3. Care fluviu este mai lung? Nilul sau Amazonul?________________

4. Care sunt primele cinci oraşe din lume cu cel mai mare număr de locuitori? ____________________
__________________________________________________________________________________

5. Care este ţara cu cea mai lungă (în km) ieşire la mare?______________________

6. Care este ţara cu cel mai mare număr de restaurante fast-food din lume? _______________________
__________________________________________

7. Care este ţara unde se consumă cea mai mare cantitate de ceai pe cap de locuitor?  _______________
__________________________________________

8. Care este ţara aflată pe locul întâi în preferinţele turiştilor? __________________________________

9. Care este ţara cu cel mai aglomerat aeroport din lume? _____________________________________

10. Care este ţara cu cele mai multe parcuri de distracţie din lume? ______________________________
                                      

                 (Total: 20 de puncte – 2 puncte pentru fiecare răspuns corect)

3. Studiu de caz: Muncă, odihnă şi distracţie

E-IT este o companie specializată în domeniul informaticii, cu sediul în New York, SUA. Compania doreşte să 
trimită patru dintre angajaţi la o conferinţă la Bordeaux, în Franţa. Conferinţa va avea loc între 10 şi 14 iulie 
2016. Tema principală a conferinţei este îmbunătăţirea comunicării în companiile multinaţionale. Participanţii 
la conferinţă vor avea posibilitatea să socializeze cu colegi din spaţii culturale diferite, să exploreze împrejurimile 
Parisului şi să se bucure de facilităţile hotelului. Agenţia de turism cu care colaborează E-IT a propus trei 
posibile hoteluri la care angajaţii companiei ar putea face rezervare pe durata conferinţei.
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4. Sunteţi managerul companiei. Studiaţi cele trei oferte primite de la agenţia de turism şi pregătiţi o 
prezentare în care să le explicaţi angajaţilor pe care doriţi să îi trimiteţi să participe la această conferinţă 
care sunt avantajele/dezavantajele fiecărei oferte propuse de agenţia de turism. Discutaţi şi decideţi cu 
colegii care este cea mai bună ofertă.

Chateau Monfort***
Descriere: castel din secolul al XVIII-lea; 35 de camere
Localizare: zona rurală, Bordeaux – 20 de km; aeroport – 15 km; gară – 10 km
Restaurant: bucătărie franţuzească; mâncare excelentă şi pentru vegetarieni
Preţ: 200 €/noapte/cameră dublă; mic dejun, prânz, cină – 50 €/zi
        Grupuri (min.10 persoane): 20 % reducere
Facilităţi pentru conferinţă: 1 sală cu o capacitate de 250 de locuri, 3 săli cu 
capacitate de 50 de locuri, echipament corespunzător
Alte facilităţi oferite de hotel: 

o piscină, sală de fitness, bar;
o facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi doar la parter;
o fumatul este interzis;

Hotel Park***
Descriere: hotel modern; 68 de camere
Localizare:  aflat pe malul golfului Arcachon; Bordeaux – 60 de km; aeroport – 50 
km; gară – 1,5 km
Restaurant: bucătărie internaţională; meniu şi pentru vegetarieni
Preţ: 150 €/noapte/cameră dublă; mic dejun, prânz, cină – 80 €/zi
Nu se oferă reduceri pentru grupuri.
Facilităţi pentru conferinţă: 2 săli mari (fiecare cu o capacitate de 150 de locuri), 2 
săli mai mici (cu o capacitate de 25 de locuri fiecare), echipament de ultimă generaţie
Alte facilităţi oferite de hotel: 

o bar, televiziune prin cablu, aer condiţionat, spaţii pentru fumători 
amenajate în holul hotelului; 

o facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi doar la parter;
o activităţi pentru turiştii cazaţi – golf, echitaţie, surf, pescuit şi excursii 

cu barca (două activităţi – la alegere – sunt incluse în preţul camerei);

Hotel Splendide***
Descriere: hotel modern (construit în 1995); 120 de camere
Localizare: situat în central oraşului Bordeaux, în zona pietonală; aeroport – 15 
km; gară – 15 km; hotelul asigură transportul de la aeroport (dus-întors)
Restaurant: bucătărie franţuzească şi italiană; meniu şi pentru vegetarieni
Preţ: 220 €/noapte/cameră dublă; mic dejun, prânz, cină – 80 €/zi
        Grupuri (min.10 persoane): 10 % reducere
Facilităţi pentru conferinţă: 1 sală cu o capacitate de 300 de locuri, 3 săli mai 
mici (cu o capacitate de 30 de locuri fiecare), echipament corespunzător
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Alte facilităţi oferite de hotel: 
o bar, televiziune prin cablu, aer condiţionat;
o facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi la toate etajele;
o fumatul este interzis;

3. 2. În calitate de manager al companiei E-IT, scrieţi un e-mail managerului de la hotelul 
pe care l-aţi ales împreună cu colegii dumneavoastră. În e-mailul dumneavoastră va trebui 
să confirmaţi rezervarea, să daţi detalii despre data sosirii şi a plecării, numărul de mese pe 
care doriţi să le serviţi la hotel şi echipamentul pe care doriţi să-l folosiţi.

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4. Uneşte fiecare cuvânt din coloana A cu un cuvânt din coloana B pentru a găsi formule specifice 
călătoriilor:

A B
1. bagaj a. de cală
2. pachet b. turistic
3. agenţie c. de metrou
4. obiectiv d. turistic
5. staţie e. de mână
6. bagaj f. de turism
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5. Explicaţi sensul următoarelor cuvinte împrumutate din limba engleză:
check-in   check-out   troler   lounge   visa

Gramatică 1:
ADJECTIVUL

Comparativul şi superlativul adjectivelor

POZITIV
- exprimă 
însuşirea, 
calitatea 

obişnuită;

COMPARATIV
•	când însuşirea unui obiect se compară cu aceeaşi însuşire la alt obiect;

de superioritate de egalitate de inferioritate

elev bun elev mai bun D
E
C
Â
T

elev la fel de bun D
E
C
Â
T

elev mai puţin bun
D
E
C
Â
T

apă limpede apă mai limpede apă la fel de limpede apă mai puţin limpede

fată cuminte fată mai cuminte fată la fel de cuminte fată mai puţin cuminte

cărţi interesante cărţi mai interesante cărţi la fel de interesante cărţi mai puţin interesante

băieţi deștepți băieţi mai deștepți băieţi la fel de deștepți băieţi mai puţin deștepți

SUPERLATIV
•	exprimă însuşirea la cel mai înalt sau la cel mai scăzut grad;

Absolut relativ

de superioritate de inferioritate

elev foarte bun cel mai bun elev elevul cel mai puţin bun

apă foarte limpede cea mai limpede apă apa cea mai puţin limpede

fată tare cuminte cea mai cuminte fată fata cea mai puţin cuminte

cărţi extraordinar de interesante cele mai interesante cărţi cărţile cele mai puţin interesante

băieţi nemaipomenit de deștepți cei mai deștepți băieţi băieţii cei mai puţin deștepți

Următoarele adjective nu au grade de comparaţie:
1. inferior, superior, major, minor, optim, posterior, ulterior, extrem, maxim, minim, suprem, rarisim;
2. asemenea, complet, desăvârşit, întreg, mort, oral, unic, ultim, final, complet, întreg, principal, 

secundar; 

Superlativul absolut se poate forma cu următoarele expresii: colosal de, deosebit de, excesiv de, extraordinar 
de, fantastic de, formidabil de, grozav de, îngrozitor de, peste măsură de, teribil de, din cale-afară de, nespus de, 
neînchipuit de, nemaipomenit de, cu totul şi cu totul + adjectiv.
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6. Alcătuiţi propoziţii cu diferite modalităţi de exprimare a superlativului absolut pentru 
următoarele adjective: liniştit, cumplit, deschis, ciudat, ascuns.

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

7. Compuneţi un scurt dialog în care să folosiţi cât mai multe adjective la diferite grade de 
comparaţie (cel puţin 7 adjective).

8. Vizionaţi o înregistrare video despre Claudiu şi Mirela care au hotărât să plece câteva zile la Paris şi 
decideţi dacă enunţurile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F):

1. Pachetul turistic achiziţionat de Claudiu şi de Mirela include cazare pentru 3 nopţi şi 4 zile, fără 
transport.           

2. Mirela este încântată de dimensiunile trolerului pe care l-a achiziţionat înainte de plecare.

3. Claudiu şi Mirela trebuie să ajungă la aeroport la 5 şi jumătate dimineaţa. 

4. Claudiu este foarte agitat din cauza plecării şi rupe, din greşeală, fermoarul bagajului de mână. 

5. Mirela este neliniştită pentru că nu ştie dacă Claudiu a închis curentul şi apa. 

6. Pisica celor doi a rămas închisă pe balcon. 
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9. Un prieten din Germania va veni în vizită în România. Scrieţi o propunere de excursie pentru prietenul 
din Germania în care îi recomandaţi să viziteze Maramureşul. În itinerariul propus trebuie să aveţi în 
vedere următoarele:

•	 câte zile va dura excursia;
•	 care sunt locurile pe care îi recomandaţi să le viziteze şi de ce;
•	 câte zile va trebui să petreacă în acelaşi loc;
•	 ce mijloace de transport trebuie să folosească pentru a ajunge dintr-un loc într-altul;

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

10. Citiţi cu atenţie textele de mai jos şi găsiţi răspunsul corect pentru fiecare dintre informaţiile de mai jos:

100 de locuri pe care trebuie să le vizitezi…
Marele Canion, SUA

Situat în nord vestul statului Arizona, Grand Canyon este una dintre atracţiile principale ale Statelor Unite 
ale Americii. În anul 1540, spaniolul Lopez de Cardenas a fost primul european care a privit panorama 
grandiosului Grand Canyon, dar o hartă a ţinutului a fost editată doar pe la mijlocul secolului al XIX-lea. 
Istoria apariţiei acestui canion nu a fost exploatată în totalitate de cercetători. O probabilitate mare o are 
faptul ca râul Colorado care trece prin mijlocul canionului a început eroziunea ţinutului acum 10 milioane 
de ani, încercând să-şi facă un culoar prin ţinutul muntos. Cea mai frumoasă parte a regiunii a fost numită 
Grand Canyon şi a devenit parc naţional în anul 1908. Grand Canyon se întinde pe o suprafaţă de 4934 kmp, 
iar temperaturile pot ajunge până la 50 de grade Celsius. Din această cauză, vegetaţia şi flora sunt cu greu 
întâlnite, neexistând decât cactuşi şi scorpioni. 

(text preluat şi adaptat - www.travelers-way.com)

Petra, Iordania

Petra, „oraşul de piatră” ce impresionează pe tot pelerinul, este un sit arheologic aflat în sud-vestul Iordaniei. 
Oraşul este renumit pentru arhitectura acestuia, săpată aproape în întregime în piatra muntelui pe care se 
sprijină majoritatea clădirilor. Oraşul, alături de întreaga zonă, a rămas necunoscut lumii vestice până în anul 
1812, când acesta a fost descoperit de către exploratorul elveţian Johann Ludwig Burckhardt. În scurt timp, 
oraşul a captat atenţia întregii lumi. Astfel, reprezentanţii monumentelor mondiale, în cadrul programului 
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UNESCO, au descris monumentul din valea Iordaniei drept „una dintre cele mai preţioase moşteniri culturale 
ale omenirii”. Astfel, în data de 6 decembrie 1985, oraşul antic Petra a fost declarat monument mondial.

(text preluat şi adaptat -  http://www.crestinortodox.ro/religie/petra-orasul-piatra-pustiul-iordaniei-67649.html)

Veneţia, Italia

Consideratã unul dintre cele mai frumoase oraşe din lume, Veneţia este cunoscutã ca Regina Mãrii Adriatice. 
Patru sute de poduri traverseazã labirintul de canale format din cele 120 de insule ale oraşului, situat într-o lagunã 
de apã sãratã. Venetia beneficiazã de o splendidã salbã de muzee, monumente, biserici, considerate tezaure artistice 
mondiale. Întregul oraş şi întreaga lagună au fost declarate în 1979 patrimoniu al umanităţii de către UNESCO. 
De-a lungul istoriei artiştii locali au creat oglinzi, tapiserii, vitralii, care au fãcut Veneţia faimoasã. Piaţa San Marco 
poate fi considerată „centrul centrului” oraşului, una dintre cele mai frumoase din lume. Aici se găseşte Bazilica 
San Marco. Un alt simbol al oraşului este Podul Rialto pe care se găsesc magazine. Alte importante monumente 
veneţiene sunt: Arsenalul, Bazilica Santa Maria della Salute şi Bazilica Santa Maria Gloriosa dei Frari. Tot puncte 
demne de reţinut sunt insulele Murano, Burano, Torcello, Lido di Venezia şi Pellestrina. Murano este poate cea 
mai faimoasă insulă din Lagună, cu o tradiţie importantă în prelucrarea artizanală a sticlei. Burano atrage repede 
atenţia prin casele viu colorate, fiind faimoasă şi pentru broderiile sale. Torcello, considerată cea mai mică dintre 
insulele lagunare, are un trecut nobil, chiar dacă astăzi are doar câteva zeci de locuitori.

(text preluat şi adaptat  - www.qbox.ro / http://www.ipedia.ro/orasul-venetia-711/

Kosh Samui, Tailanda

A treia insulă ca mărime a Thailandei după Phuket şi Ko Chang, Koh Samui, situată în sudul Thailandei în 
Marea Chinei de Est, este de departe cea mai frumoasă şi exotică insulă. Samui este o destinaţie binecuvântată, 
având o vreme excelentă aproape tot anul. Anotimpul ploios durează doar 2 luni:   octombrie - noiembrie 
dar singura lună în care plouă puternic este noiembrie, când sunt şi valuri foarte mari care fac uneori ca 
feribotul către Donsak să nu circule. Insula Koh Samui oferă o mare varietate de atracţii; cele mai importante 
sunt: Parcul Namuang, situat în centrul insulei, unde se poate face trekking cu elefanţi sau  se poate vizita 
o fermă de crocodili, iar în zonă se află cascadele Namuang Waterfall 1 (18 m) şi 2 (80 m) înălţime. Parcul 
Naţional Marin, aflat în vestul insulei, este un ansamblu de insuliţe spectaculoase cu peşteri, lagune şi o mare 
interioară unde sunt şi rechini.

(text preluat şi adaptat -  http://www.eturia.ro/impresii/koh-samui-atingerea-exotica-a-thailandei-l-78.html)

Delta Dunării, România

Delta Dunării este unica deltă din lume declarată rezervaţie a biosferei şi una dintre cele mai mari zone umede 
din lume - ca habitat al păsărilor de apă. De asemenea este cea mai întinsă zonă compactă de stufărişuri de 
pe planetă şi un muzeu viu al biodiversităţii. Valoarea universală a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a 
fost recunoscută prin includerea acesteia în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei (1990), în cadrul 
Programului „OMUL ŞI BIOSFERA” lansat de UNESCO. Aici se găsesc multe specii de păsări care în alte 
regiuni de pe glob au dispărut ori sunt pe cale de dispariţie. Cea mai importantă categorie de faună întâlnită în 
Delta Dunării este fauna piscicolă, remarcabil de bogată în specii, cuprinzând 75 de specii. Păsările reprezintă 
una dintre cele mai mari bogăţii faunistice ale Deltei Dunarii. În Delta Dunarii au fost observate peste 300 
de specii de păsări. 

(text preluat şi adaptat - http://www.ddbra.ro/rezervatia/delta-dunarii/biodiversitate)
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1. Naţionalitatea celui care a descoperit Petra cu aproximativ 200 de ani în urmă._____________
2. Numele celei mai mari insule ca mărime din Thailanda. _______________________________ 
3. Numărul de poduri pe care le are Veneţia. _________________________________________
4. Anul în care Grand Canyon a devenit parc naţional. _________________________________
5. Numele insulei cu tradiţie în prelucrarea sticlei ___________________________________
6. Numiţi două atracţii pe care le oferă insula Koh Samui _______________________________
7. Muzeul viu al biodiversităţii ____________________________________________________
8. Numiţi locurile care fac parte din patrimonial UNESCO ______________________________
9. Suprafaţa pe care se întinde Marele Canion________________________________________
10. Cea mai bogată categorie de faună ______________________________________________

11. Discutaţi cu colegul şi ordonaţi, în funcţie de preferinţe, aceste cinci locuri de vis şi 
spuneţi în care dintre ele aţi dori să călătoriţi şi de ce.


