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 PROMOVAREA TURISTICĂ A UNEI ZONE
ESTO ES CIEMPOZUELOS
ESTUVE EN CIEMPOZUELOS
Y ME ACORDE DE TI

Ciempozuelos este o aşezare de tip rural situată la 35 km depărtare de Madrid, capitala Spaniei. Peisajul
său este dominat de valea râul Jarama care defineşte graniţa de est.
Cel mai mult m-a încântat peisajul tipic mediteranean (climatul cu veri toride şi ierni blânde) şi vestitele
fieste dedicate sfântului lor patron, Virgen del Consuelo.

<GEOGRAFUL>
PRIMUL ZIAR DEDICAT GEOGRAFIEI DIN LICEU
Ziarul liceului nostru
LICEUL TEHNOLOGIC “ION BARBU” GIURGIU
Principalele monumente și obiective turistice din zonă sunt:

SECŢIUNI
 OPINIA MEA
 ASTĂZI E ZIUA TA !

Parohia Sf Maria Magdalena (baroc) cu turnul de piatră de impunere a făcut Colmenar, unul dintre principalele
elemente ale scenei urbane Ciempozuelos. S. secolul al XVI-XVII. pictura in ulei a altarului este lucrarea
lui Claudio Coello .


Sursa de Ventura Rodriguez, 4 conducte și în piața cu același nume. Pe fiecare parte a sursei sunt plăci cu
diferite opere ale arhitectului ciempozueleño. În acest pătrat vă sunt de asemenea situate Aguadora sculptura,
amintind de acele femei care au mers la sursa de colectare a apei, ca alimentarea cu apă în Ciempozuelos a

 GEOGRAFIA LA SUPERLATIV !

fost foarte dificil timp de mai multe decenii.


Manăstirea clariselor. S.XVII.



Capela Maicii Domnului de Consolare. Neoclasica din secolul al XVII-lea.



Espartinas Salinas; a doua cele mai importante saline din Europa( de interes cultural)



Arhitectura spital (Psiquiátrico feminin, neo-gotic).

 BANCUL ZILEI



Arhitectura vernaculară: Piata Constitutiei, un pătrat tipic și pitoresc spaniol , cu arcade si coloane

 INTERVIUL <GEOGRAFULUI> diletant



 GHICITORI ȘI PERLE
 REBUS GEOGRAFIC

 GEOGRAFI CELEBRII
 PROMOVAREA TURISTICĂ A UNEI ZONE

reprezentative de lemn al acestui stil arhitectural, alături de altele din regiune ca Chinchon sau Valdemoro
Muzeul Ventura Rodriguez (proiect oraș muzeu în abatorul Vechi)
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 OPINIA MEA
Izvorul
Un izvor cu apă lină
Plânge-ntruna şi suspină
Din aval îi vin gunoaie,
Multe noxe-i cad din ploaie,
Malurile-i se-ngustează
De aceea el oftează.
Punctele cardinale

 GEOGRAFI CELEBRII

Nordul s-a vorbit cu sudul
Ca la revărsat de zori
Să-ntâlnească vest şi estul,
Ca-npreună să pornească
Şi natura să-ngrijească:
În pace păduri să crească,
Păsările-n zbor să treacă,
Florile să înflorească,
Oamenii – sărbătorească!
Tot pământul să trăiască!

Constantin Martiniuc
Constantin Martiniuc (n. 10 iunie 1915, Ciudeiu, Bucovina de Nord; d. 6 decembrie 1990, Iași) a fost geograf,
profesor universitar și cel mai reprezentativ geomorfolog și întemeietor de școală în acest domeniu la
Universitatea ieșeană.
Aspecte generale din viața lui Constantin Martiniuc:
A crescut într-o familie țărănească modestă unde a învățat ce înseamnă respectul față de muncă, de normele
morale sănătoase și față de obiceiurile românești străbune. Și-a afișat constant mândria de român bucovinean ca
un omagiu pentru locurile natale, pământ românesc străvechi aflat și astăzi sub ocupație străină. Și-a pierdut tatăl
în anii primei conflagrații mondiale, astfel a cunoscut griji și greutăți încă de mic copil. A fost căsătorit cu geografa
Jana Martiniuc (născută Martinescu), care a fost un tovarăș de excepție și un om optimist cu care a făcut un cuplu
desăvârșit. Au avut o viață tihnită și frumoasă, crescându-și în armonie și bună înțelegere unica fiică
Studii:
A urmat cursurile școlii primare în satul natal, cele secundare în orășelul Storojineț și cele superioare la Secția
de Geografie a Facultății de Științe de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde a beneficiat de
cursurile unor magiștri printre care Ion Atanasiu, Ioan Borcea, Mihai David și Gh. Năstase. În ambianța culturală a
Iașului, fostul elev bucovinean, devine un student pasionat de o neobosită sete de cunoaștere a tainelor
geografiei și geologiei. A fost reținut imediat ca asistent (1939-1950). Și-a susținut doctoratul în 1949, la
Universitatea din București, cu teza „Cercetări geomorfologice în regiunea Baia-Suceava”
Principalele lucrări:
De-a lungul carierei, Matiniuc a efectuat cercetări geomorfologice în regiunea Baia-Suceava (1949) și a
acumulat date noi geomorfologice în legătură cu Subcarpații românești (1950). Și-a adus, de asemenea,
contribuția la studiul geomorfologic al teritoriului orașului Suceava și a împrejurimilor (1960), la geomorfologia
teritoriului orașului Vatra Dornei (1962) și a întreprins cercetări de geomorfologie aplicată în sprijinul
sistematizării urbane și rurale din Moldova (1964). Printre alte contribuții se numără cele din cadrul studiului
geomorfologic al teraselor văii Moldovei dintre Păltinoasa și Timișești (1983) și cele din cadrul iconografiei
geografice a României (1960). A realizat lucrări și asupra apelor subterane.
Operă:
-Aspecte din umanizarea Carpaților Bucovinei (1941);
Bucovina (Moldova de sus): între statistică și realitate (1941);
-Cercetări geomorfologice în regiunea Baia-Suceava (1956);
-Cercetări de geomorfologie aplicată în sprijinul sistematizărilor urbane și rurale din Moldova (1963);
-Câteva observații geomorfologice asupra munților Ciucaș-Zagan și împrejurimi (1956);
-Câteva probleme de geografie fizică în sprijinul dezvoltării agriculturii în țara noastră (1955);
-Dealuri și coline, ASSUCI-GG, sect. II-b, Iași (1964);
-Observații cu privire la măsurătorile radiometrice efectuate în cadrul studiului terenului noii grădini botanice a
Universității „Alexandru Ioan Cuza”, ASUCI-GG, sect. II-b, XI, Iași (1968);
-Cercetări geomorfologice asupra părții de sud a interfluviului Moldova-Siret, ASUCI-G, sect. II-c., XVI, Iași (1970);
-Județul Iași-caracterizare geografică, Terra, 1, p.41-49 (în colab.) (1970);
-Hărțile geormorfologice în sprijinul ecinomiei naționale, în vol., „Lucr. colecv. național de geomorfologie aplicată
și cartografie geomorfologică”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 1973 (1975);

Veneţia
La oraşul de pe apă
Stau gondole şi privesc
Apele ce oglindesc
O istorie străveche:
Casanova, Marco Polo,
Pe aicea au trăit.
În oraşul de pe apă
Ce de valuri tremurate
Veşnic ţărmu-i e clătit.
Amazonul
Dincolo de jungla deasă
Şerpuieşte Amazonul.
Solzi de valuri aurite
De un soare arzător,
Îi sclipesc impunător
Fluviului cu ape multe,
Sus – numitului Amazon.

Vizitiu Andreea , a XII a E
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 INTERVIUL <GEOGRAFULUI> diletant

Ghicitori

Clasa a XI-a A
DOAMNA PROFESOARA ŢÂRU SORINA

1.Vine-n grabă de la munte,
De sub crestele cărunte,
Printre pietre străluceşte,
Mii de cântece doineşte.
(Izvorul)

2.Patru fraţi cu câte-un nume
Stau la capete de lume.
(Punctele cardinale)

3.De cobori puțin pe trepte,
Te-ai uda deodată-n ghete.
Nu sunt străzi, nu sunt alei
Și nici căile nu-s drepte,
E locul unde iei
Taxi pe apă, dacă vrei.
(Veneția)

4. Amazonu-l taie-n două –
E desiș umplut de rouă,
Unde-întregul an te plouă.
(Pădurea amazoniană)

ÎNTREBARE: Bună ziua! Suntem reporterii revistei "Geograful" a liceului Tehnologic "Ion Barbu" Giurgiu. Ne acordați câteva
minute pentru un scurt interviu?
RĂSPUNS: Desigur!
Î: De cât timp sunteți profesoară în acest liceu?
R: Din 1 septembrie 2011.
Î: Cum este relația dumneavoastră cu elevii?
R: Depinde de zile. Uneori este relaxantă, dar poate fi și încordată.
Î: Ce considerați că trebuie să schimbați în această relație?
R: Schimbarea trebuie să vină din ambele părți. Elevul nu poartă nicio vină, pentru că este minor.
Î: Vă atașați repede de elevi?
R: Da.
Î: Cât de greu vă este să vă despărțiți de ei la sfârșitul clasei a XII-a?
R: În primii ani de învățământ îmi era mai ușor, observ că acum îmi este din ce în ce mai greu.
Î: Dar relația cu ceilalți profesori cum este?
R: Colaborăm foarte bine.
Î: Ce ați dori să se schimbe în acest liceu?
R: Elevii să fie mult mai interesați de ceea ce le oferim, ceea ce le spunem. îi formăm pentru a face față viitorului.
Î: Cum considerați că este generația prezentă față de cea trecută?
R: În trecut elevii erau mai interesați, studiau, citeau. însă astăzi au capacitatea de a stoca informații, au inteligență debordantă,
dar tratează școala cu superficialitate.
Î: Dar generațiile viitoare cum vă așteptați să fie?
R: Vitoarele generații să colaboreze în vederea elaborării unui act performativ.
Î: Care au fost persoanele care v-au susținut în alegerile făcute?
R: Profesorii mei, familia, dar nu pe ultimul loc prietenii și colegii. Căci fără muncă în echipă, fără colaborare nu există succes
profesional.
Î: Vă plac călătoriile?
R: DA. FOARTE MULT.
Î: Care sunt cele mai frumoase locuri pe care le-ați văzut?
R: După părerea mea cele mai frumoase locuri sunt acolo unde există o mare, un ocean: Carcans plage, Cap d'agde.
Î: Unde v-ați dori să mergeți într-o vacanță?
R: În vacanță m-aș vedea în Japonia.
Î: Unde visați să ajungeți într-o călătorie din punct de vedere profesional?
R: Visul meu este să fiu profesor voluntar de limbă franceză în Africa de Nord.
Î: Ce alte hobby-uri mai aveți?
R: Îmi place să merg pe bicicletă, să fac drumeții pe munte și foarte mult sport în sală: fitness, cycling.
Î: Ce sfaturi dați elevilor din acest liceu?
R: SĂ CITEASCĂ!
Vă mulțumim pentru timpul și răspunsurile acordate. Vă urăm și noi mult succes în activitățile pe care vă propuneți să le inițiați.
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Ziua Internațională a Femeii
Serbată şi în liceul nostru de clasa a IX a E împreună cu mămicile lor, d-na dirigintă Guşă Cristiana
şi d-na prof. Constantinescu Roxana.
Ziua Internațională a Femeii (denumită generic Ziua Femeii) este sărbătorită anual la data de 8
martie pentru a comemora atât realizările sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cât
și discriminarea și violența care își fac încă simțită prezența în multe părți ale lumii. Ziua
Internațională a Femeii a fost adoptată în 1977, printr-o rezoluție a Adunării Generale a
ONU.[1] ONU a sărbătorit pentru prima dată Ziua internațională a femeii pe 8 martie, în 1975 — Anul
internațional al femeii.
Ziua mamei se serbează încă de pe vremea grecilor antici. În fiecare primăvară, ei o serbau
pe Rhea, mama tuturor zeilor.
De 8 martie, în unele culturi, femeilor și fetelor li se dăruiesc cadouri, flori sau alte atenții.
Ziua Mamei este o sărbătoare în cinstea mamei și a maternităţii. Tot în cinstea lor am organizat şi noi o
frumoasă serbare în cadrul căreia elevii au recitat poezii despre primăvară şi preaiubită mamă. Am
încheiat prin a acorda un certificat de apreciere fiecărei mămici, din toată inima cu dragoste: PENTRU
CEA MAI IUBITĂ MAMĂ DIN LUME!
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GEOGRAFIA LA SUPERLATIV !
ŞTIAŢI CĂ...
*Cea mai lunga peșteră din Apuseni ,Peștera Vântului,se întinde pe 50 de km .Este comparabilă cu
distanța dintre Cluj-Napoca și satul Rimetea aflat la poalele muntelui Piatra Secuiului.
* Populația Vienei a crescut rapid la începutul secolului XX ,În 1910 orașul era a patra metropola din
lume cu peste 2 milioane de locuitori.
* Zona metropolitană a Los Angeles-ului este printre cele mai mari din lume .
Are 18 milioane de locuitori-aproape cât populațiile Suediei,Norvegiei şi Finlandei la un loc.
*La sfârsitul erei glaciare din Europa,Sahara se bucura de o climă caldă şi umedă. Acest teritoriu era
locuit şi cultivat de oamenii preistorici.
* Din cauza formei dată de linia graniței continentale,Franța este adesea denumită I'Hexagone
(Hexagonul).
*Cele mai cunoscute clopote din Londra sunt-Catedrala Sf.Pavel-Great Paul (cel mai mare din
Europa,care bate la ora 1 p.m. fix) si Great Tom (folosit pentru a anuta moartea unui membru a
familiei regale),iar in Westminster-Big Ben, a cărui faimoasă melodie este transmisa de BBC
* Cel mai înalt pas din Carpaţii Romaneşti este Pasul Urdele, din Munţii Parâng: 2141m.
* Cel mai mare cutremur, ca magnitudine, înregistrat vreodata a avut loc în 1960 în Chile. Cutremurul
a avut magnitudinea de 9.5 grade si este urmat în acest top de către cutremurul care a avut loc în 2004,
în vestul coastei de nord a Sumatrei, cu 9.3 grade magnitudine. Ambele cutremure au fost urmate de
căte un tsunami devastator.
*In apropierea coastelor Trinidadului (Marea Caraibilor) există vulcani noroioşi subacvatici, a căror
pastă fluidă iese de sub valuri şi formează insule, unele dispărând repede, altele devenind casă pentru
pasarile din zonă.
* În noaptea de 15-16 octombrie 1987 , în sud estul Angliei viteza vântului a atins 170 de km/h. Au
murit atunci 19 persoane şi păduri întregi au fost culcate la pământ.
* Etna este cel mai înalt vulcan activ din Europa, ajungând la peste 3200m înăltime.

* Vulcanul Vezuviu a fost inactiv secole întregi înaintea marii erupţii din 79 i.Hr, erupţie care a

îngropat orasele Pompei si Stabiae sub cenuşă, iar oraşul Herculaneum sub un val de noroi.
* Temperatura maximă absolută a României a fost de 45,5 grade C.
*Temperatura maximă absolută a planetei Pământ a fost de 58 grade C.
Clasa:a XII a E
Vizitiu Andreea
Ştedel Madalin
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ARITMOGRIF
Resursele naturale










Densitatea redusă a populaţiei în Islanda este datorită faptului că este foarte frig, vegetaţia creşte greu şi
este greu de ajuns acolo pentru a aduce provizii,
În Olanda densitatea populaţiei este mare datorită locaţiei bine amplasate şi frumuseţea statului,
Islanda are densitate mică din cauza climei subpolare şi a prezenţei reliefului nervos zonal nul,
Slovania????
Munţii Albi!!!??
Podişul Dobrogei sa format prin deplasarea de sediment,
Lacul Dunărea???
Hidrogenia este redusă în Marea Britanie deoarece se folosesc mai multi combustibili fosili!!!!

BANCUL ZILEI
1. - Bula poti sa-mi raspunzi la o intrebare ?
- Dar numai una.
- Unde se afla Moscova ?
- Acolo.
- Unde acolo ?
- Asta e deja alta intrebare.
2. Noaptea aceasta va fi un fenomen natural foarte interesant - o eclipsa
totala de luna. Sa nu uitati sa va uitati la ora noua si jumatate - spune
profesoara.
Bula din ultima banca intreaba:
-Pe ce canal?

ORIZONTAL:
1.Statul cu cele mai mari producţii de petrol
2.Statul european care obţine 100% energie electrică din valorificarea energiei apelor
curgătoare
3.Statul cu cele mai mari mari suprafeţe forestiere din Europa
4.Statul cu cele mai mari producţii de energie electrică obţinută prin valorificarea energiei
eoliene
5.Statul care a construit prima centrala mareemotrică.
6.Continentul cu cel mai mare procent de împădurire
7. Statul cu cele mai mari producţii de cărbuni
VERTICAL:
Formă naturală de materie sau energie oferită omului de mediul natural, ce poate fi
exploatată din interiorul sau de la suprafaţa scoarţei terestre.
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The Danube
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The Danube’s vast drainage of some 315,000 square miles (817,000 square km) includes a variety of natural

„ GRANIŢE FOTOGRAFICE EUROPENE”

2015-2016

conditions that affect the origins and the regimes of its watercourses. They favour the formation of a branching,
dense, deepwater river network that includes some 300 tributaries, more than 30 of which are navigable. The river
basin expands unevenly along its length. It covers about 18,000 square miles (47,000 square km) at the Inn
confluence, 81,000 square miles (210,000 square km) after joining with the Drava, and 228,000 square miles
(590,000 square km) below the confluences of its most affluent tributaries, the Sava and the Tisza. In the lower
course the basin’s rate of growth decreases. More than half of the entire Danube basin is drained by its rightbank tributaries, which collect their waters from the Alps and other mountain areas and contribute up to twothirds of the total river runoff or outfall.
Three sections are discernible in the river’s basin. The upper course stretches from its source to the gorge called
the Hungarian Gates, in the Austrian Alps and the Western Carpathian Mountains. The middle course runs from

Concurs interjudeţean cu participare naţională de fotografie care vizează explorarea
continentului nostru (medii urbane,obiective naturale şi antropice, peisaje etc).
REGULAMENTUL CONCURSULUI:
 se vor trimite fotografii color, format A5, originale (nu preluate de pe internet) pe
adresa liceului cu menţiunea concurs „ GRANIŢE FOTOGRAFICE EUROPENE”
pe numele prof. Guşă Cristiana iar fişa de înscriere în format electronic pe adresa:
gheondea_cristiana@yahoo.com

the Hungarian Gates Gorge to the Iron Gate in the Southern RomanianCarpathians. The lower course flows from
the Iron Gate to the deltalike estuary at the Black Sea.
The upper Danube springs as two small streams—the Breg and Brigach—from the eastern slopes of theBlack
Forest mountains of Germany, which partially consist of limestone. From Donaueschingen, where the
headstreams unite, the Danube flows northeastward in a narrow, rocky bed. To the north rise the wooded slopes
of the Swabian and the Franconian mountains. Between Ingolstadt and Regensburg the river forms a scenic
canyonlike valley. To the south of the river course stretches the large Bavarian Plateau, covered with thick layers
of river deposits from the numerous Alpine tributaries.

 Fotografiile vor fi etichetate cu numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala,
prof. coordonator , localitatea, titlul reprezentativ şi o scurtă descriere a
fotografiei.
 La concurs pot participa elevi din clasele IX-XII, dar şi cadre didactice
pasionate de arta fotografică.
 Înscrierea se va face pe baza fişei de înscriere și a acordului de parteneriat .
 Fiecare cadru didactic poate înscrie în concurs maxim 4 fotografii /elev.
 Criterii de bază în aprecierea fotografiilor: încadrarea în temă, originalitatea,
claritatea imaginii . Acestea vor fi trimise în plic la adresa liceului, menționată
mai jos.

The temperature of the river waters depends on the climate of the various parts of the basin. In the upper course,
where the summer waters derive from the Alpine snow and glaciers, the water temperature is low. In the middle
and lower reaches, summer temperatures vary between 71 ° and 75 °F (22 ° and 24 °C), while winter temperatures
near the banks and on the surface drop below freezing. Upstream from Linz the Danube never freezes entirely,
because the current is turbulent. The middle and lower courses, however, become icebound during severe
winters. Between December and March, periods of ice drift combine with the spring thaw, causing floating ice
blocks to accumulate at the river islands, jamming the river’s course, and often creating major floods.

Prof:Popa Andreea Daniela
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Litoralul Mării Negre

The Romanian seaside

Nota caracteristică a spaţiului constăţean este dată de Litoralul Mării Negre, un „ pământ al făgăduinţei “, ce se întinde în

Black Sea’s beach, „ a promise land“, stretches in Constanta county on a surface of more than 100 km ( out of a total of 244

judeţul Constanţa pe o lungime de peste 100 km ( din totalul de 244 km care formează ieşirea la mare a României).

km representing the Romanian border with the Black Sea).

Minunata rivieră românească beneficiază de farmecul deosebit al Mării Negre ( a treia mare europeană ca întindere

The wonderful Romanian seacoast benefits of the special charm given by the Black Sea

şi a doua ca adâncime, cu salinitate redusă). În Marea Neagră nu există curenţi, plante sau peşti periculoşi. Platforma

(the third European sea in terms of surface, and the second one in what concerns the depth, with reduced salinity). There are

litorală coboară lin de la plajă ( pe o fâşie de 100-200 m spre larg, adâncimea apei este redusă: 1- 2 m), eliminându-se

no streams, dangerous plants or animals in the Black Sea’s waters. The sea platform decreases smoothly from the coast ( on a

astfel orice factor de risc.

strip of 100 -200 m) towards the open sea ( the water is not very deep, 1-2 m), thus eliminating all the risk factors.

Clima litoralului este blândă, vara zilele sunt lungi şi călduroase, durata de strălucire a soarelui în luna iulie este

The climate is mild, summer days are long and warm, sun shines in July 10-12 hours a day, and the average

de 10-12 ore pe zi, iar temperatura medie este de 24◦C, pe când cea anuală este de 11◦C. În sezonul cald temperatura la

temperature is of 24◦C, and 11◦C (the annual average temperature). During the hot season the temperature on the beach goes

suprafaţa plajei urcă până la 45◦C, însă brizele marine, bogate în aerosoli atenuează arşiţa zilelor toride.

up to 45◦C, but the sea breezes rich in aerosols diminuish the scorching heat.

Marile întinderi de plajă sunt „ pavate“ cu nisip auriu de o fineţe deosebită. Peste tot plajele sunt orientate spre

The sea coast is covered with very fine sand. From Mamaia till Mangalia, only one city seems to be stretching, a

răsărit. Între Mamaia şi Mangalia se întinde parcă un singur oraş, o complex staţiune, adăugând splendorii sale

complex resort. Along the seaside one can choose a resort according to his wishes: Năvodari, Constanţa, Mamaia, Eforie

contemporane acea captivantă metamorfoză a vârstelor trăite. De-a lungul coastei, un spaţiu de o calitate excepţională

North, Eforie South, Costineşti, Techirghiol, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora , Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai. The

etalează o salbă de staţiuni care răspund tuturor vârstelor şi gusturilor: Năvodari, Constanţa, Mamaia, Eforie Nord, Eforie

Romanian seaside offers multiple accommodation options. Tourists have over 250,000 beds in hotels, villas and pensions in

Sud, Costineşti, Techirghiol, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora , Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai. Litoralul romanesc

the seaside resorts.

ofera optiuni de cazare multiple. Turistii au la dispozitie peste 250.000 de locuri de cazare in hotelurile, vilele si pensiunile

On the coastline there are plenty of opportunities for fun and entertainment that covers all the preferences and needs

agroturistice din statiunile de pe litoral.

of tourists who spend their vacation here. In recent years, along the coast have developed numerous restaurants and terraces

Pe litoral exista o multime de oportunitati de distractie si agrement care acopera preferintele si exigentele tuturor turistilor
care isi petrec aici vacanta. In ultimii ani, de-a lungul litoralului s-au dezvoltat numeroase restaurante si terase amenajate
pe plaja sau in imediata apropiere a acesteia, oferind turistilor posibilitatea de a se relaxa intr-o atmosfera vesela de vacanta
si de a se delecta cu preparate romanesti, internationale sau pescaresti. De asemenea, litoralul romanesc ofera posibilitati de
practicare a tuturor sporturilor acvatice, fiecare statiune dispunand de baze de agrement moderne. Optiunile de agrement pe
litoral sunt completate de terenuri de tenis, fotbal si golf, parcuri de distractie si centre de divertisment care se intalnesc
frecvent in statiuni. Posibilitatile de distractie sunt intregite de recentele constructii turistice din statiunea Mamaia dintre
care le amintim pe cele mai importante: Aqua Magic si Telegondola. Nu doar plajele intinse si insorite, oportunitatile de
cazare si posibilitatile de agrement fac litoralul romanesc atractiv! In zona exista o multime de obiective si atractii turistice
care merita vizitate. Muzee, monumente istorice de mare insemnatate, ruine antice, biserici, manastiri, rezervatii naturale
unice in tara si in Europa si multe alte atractii intregesc pitorescul litoralului romanesc si al pamantului dobrogean

on the beach or close to this, offering the tourists the opportunity to relax in an atmosphere of joyful holiday and delight with
the Romanian, international cuisine. Also, the Romanian seaside offers the possibility to practice all water sports, each resort
featuring modern recreation. Seaside leisure options are complemented by tennis courts, soccer and golf, amusement parks
and entertainment centers which are very common in thr resorts. The possibilities for fun are completed by the recent
construction in Mamaia resort : Aqua Magic and the gondola. Not only large and sunny beaches, accommodation
opportunities and recreational opportunities are attractive on the Romanian seaside! In the area there are a lot of objectives
and tourist attractions worth visiting. Museums, historical monuments of great significance, ancient ruins, churches,
monasteries, unique nature reserves in our country and in Europe and many other scenic attractions complete the Romanian
seaside.
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