B1, Audio 3, Călătorii

PE VAPOR, LA MARE!

1. Ai călătorit vreodată cu vaporul?
• Unde şi când?
• Ţi-a plăcut?
• Cât timp a durat croaziera?

2. Potriviţi cuvintele de mai jos cu imaginile corespunzătoare:

1. a se îmbarca la bordul unui vas
2. vestă de salvare
3. far
4. iaht
5. şalupă
6. geamandură
7. coastă
8. şantier naval
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3. Citiţi propoziţiile de mai jos şi completaţi spaţiile libere cu

următoarele cuvinte! Atenţie! Puneţi cuvintele la forma corectă!

1. transport

2. modernitate
5. cultural

3. experienţă
4. schi nautic
6. itinerar
7. echipaj

Este ziua ta de naştere, pleci în luna de miere sau pleci în vacanţă şi doreşti să te

bucuri de apele Mediteranei pentru o săptămână? Dacă nu ai alte planuri, atunci te

ajutăm noi să îţi plani�ici o vacanţă de vis! Vasul nostru de lux poartă numele „Regina apelor” şi îţi poate oferi 1. .................................... de neuitat în insulele greceşti. Vasul

poate asigura 2. ....................................... unui număr maxim de 25 de persoane, într-o at-

mosferă intimă. Confortul este optim, spaţiul su�icient, în plus, îţi oferim un amestec
de 3. .................................. , tradiţie şi eleganţă pentru a nu duce lipsa hotelului de lux

sau a experienţelor 4. ................................

din marile oraşe.

5. ................................. vasului este format din 15 angajaţi, cu experienţă în domeniu

şi foarte bine pregătiţi, care îţi vor asigura o aventură spectaculoasă. Alături de cei
dragi, poţi avea parte de excursii pe uscat şi pe apă, activităţi sportive precum: surf,
scufundări, 6. .................................. şi chiar caiac-canoe. 7. .......................... ..

va �i adap-

tat în funcţie de cerinţele tale, iar serviciile de care vei bene�icia sunt, printre altele:
pescuitul, plajă pe insule, bar pe punte, cinema, karaoke în �iecare seară etc.

4. a. Ascultaţi un dialog despre o vacanţă la mare şi puneţi
în ordine următoarele imagini:
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4. b. Ascultaţi din nou dialogul şi stabiliţi dacă propoziţiile
de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F):
1. Marinarul veri�ică biletele şi îi ajută pe cei doi la bagaje.
2. Vlad a avut ideea de a pleca într-o croazieră.

3. Chiar dacă afară este răcoare, Vlad şi Ioana rămân pe puntea vasului.

4. Ioana este cea care sesizează pentru prima dată existenţa geamandurilor în apă.

A F

A F

A F

A F A F

A

5. Lucraţi în două grupuri!

Grupul 1: spuneţi care credeţi că sunt avantajele unei vacanţe pe mare, într-o croazieră,
spre deosebire de una la malul mării, fiind cazaţi într-un hotel. Luaţi în considerare:
costurile, activităţile pe care le puteţi/nu le puteţi face, obiectivele turistice pe care le
puteţi/nu le puteţi vizita etc.
Grupul 2: spuneţi care credeţi că sunt dezavantajele unei vacanţe pe mare, într-o croazieră, spre deosebire de una la malul mării, fiind cazaţi într-un hotel. Luaţi în considerare: costurile, activităţile pe care le puteţi/nu le puteţi face, obiectivele turistice
pe care le puteţi/nu le puteţi vizita etc.
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