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Románia női teniszválogatottja 
múlt hét végén bejutott a sport-

ág világbajnokságának számító 
Fed-kupa elődöntőjébe. Simona 
Halepék nagyszerű teljesítményét 
tetézi, hogy éppen a címvédő és 
tizenegy elsőségével legeredmé-
nyesebb válogatottat, Csehországot 
győzték le, ráadásul idegenben. A 
szombaton és vasárnap Ostravában 
lebonyolított negyeddöntős pár-
harc rendkívül kiélezett volt, ezt mi 
sem bizonyítja jobban, mint hogy a 
továbbjutó kiléte az ötödik össze-

csapáson, a párosok mérkőzésén 
dőlt el. 

Az egyéni mérkőzéseken a koráb-
bi világelső Simona Halep „tette a 
dolgát”, mindkét meccsét megnyer-
te Katerina Siniakova és Karolina 
Pliskova ellen, Mihaela Buzărnescu 
viszont mindkétszer kikapott, így kö-
vetkezhetett a mindent eldöntő páros 
összecsapás. Monica Niculescunak 
és Irina Begunak nem volt könnyű 
dolga, hiszen a páros mezőny két 
kiemelkedő játékosával, Barbora 
Krajcikovával és Katerina Siniako-

vával kellett megküzdeniük. Az első 
játszmát még a házigazda cseh páros 
nyerte, ezután viszont a román du-
ónak sikerült fordítania, és győzel-
mével a román csapat összesítésben 
3–2-re diadalmaskodott.

Románia története során másod-
szor jutott be a Fed-kupa elődöntőjé-
be, ahol április 20-án és 21-én a Bel-
giumot búcsúztató Franciaországgal 
találkozik, szintén idegenben. A má-
sik ágon Fehéroroszország és Auszt-
rália mérkőzik meg a legjobb négy 
között.

JÉGKORONG

Erste Liga, középszakasz:  kedden 19.30-tól Fehérvári Titánok–Vi-
enna Capitals II.; szerdán 18.30-tól Brassói Corona–Újpest; csütör-
tökön 18.30-tól Gyergyói HK–Hokiklub Budapest, 18.40-től Vienna 
Capitals II.–Dunaújvárosi Acélbikák, 19.30-tól Fehérvári Titánok–
Schiller-Vasas HC, 20 órától Debreceni EAC–Ferencváros; pénteken 
18.30-tól Sportklub–Újpest; szombaton 18.30-tól Gyergyói HK–Fehér-
vári Titánok, 19 órától Dunaújvárosi Acélbikák–Hokiklub Budapest, 
19.40-től Schiller-Vasas HC–Vienna Capitals II.; vasárnap 17 órától 
Brassói Corona–Csíkszeredai Sportklub; február 18-án, hétfőn 19.40-
től Schiller-Vasas HC–Hokiklub Budapest, 21 órától FTC-Telekom–
Debreceni EAC.

LABDARÚGÁS
1. Liga, alapszakasz, 24. forduló:  szombaton 20 órától Kolozsvári 
CFR–Astra Giurgiu; vasárnap 17.30-tól Medgyesi Gaz Metan–Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK.

KOSÁRLABDA
Női Nemzeti Liga, középszakasz, Sárga csoport, 7. forduló:  vasár-
nap 11 órától Marosvásárhelyi VSK–Bukaresti Rapid.

KÉZILABDA
Női Román Kupa, tizenhatoddöntő:  vasárnap 17 órától Marosvásár-
helyi VSK–HC Activ Plopeni. 

TEREMLABDARÚGÁS
1. Liga, alapszakasz, 15. forduló:  szombaton 17 órától Csíkszeredai 
Imperial Wet–Kolozsvári Clujana, 18.30-tól Galaci United–FK Székely-
udvarhely. 2. Liga, alapszakasz, 12. forduló:  szombaton 17 órától 
Marosvásárhelyi VSK–Kézdivásárhelyi SE; vasárnap 13 órától Inter 
Gyergyó–Segesvári Pro Tineret.
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World Travel Shop – az álomutazások szakértője már 15 éve!

I sten a földet csodálatosnak teremtette, 
megáldotta rengeteg változatos, Önök ál-
tal még fel nem fedezett természeti adott-

ságokkal: vízesések, dzsungelek, szavannák, 
hatalmas esőerdők, táblahegyek, sivatagok, 
kanyonok jellemzik terránkat. Az ember pró-
bálta még szebbé, értékesebbé, látványosabbá 
tenni, ezért már az ókortól kezdődően csodála-
tos épületeket, saját kényelmét szolgáló palo-
tákat, színházakat épített, hatalmas városokat 
létesített. A föld a miénk városaival és léleg-
zetelállító szépségeivel együtt. Minden kon-
tinens, minden ország, minden népcsoport, 
minden civilizáció más és más. Tőlünk függ, 
hogy részeseivé válunk-e a Föld csodáinak. 
Mulandó életünk legnagyobb gazdagságát 
utazások által szerezhetjük meg. Az az ország, 
az a vidék, ahol már egyszer jártunk, úgy érez-
zük, hogy egy picit a sajátunk is, és ha fi zika-
ilag többet nem is juthatunk vissza oda, lélek-
ben bármikor, hiszen nem csak kameránkkal, 
de a szemünkkel is mindent lefényképeztünk, 
az itt szerzett élményeket szívünkbe zártuk, 
és ez már a miénk. Az így szerzett lelki gaz-
dagságot már senki nem tudja tőlünk elvenni. 
Sorsunk a kezünkben van, tőlünk függ, hogy 
csak robotként élünk, vagy időnként gazdagít-
juk magunkat lelkileg, és megkóstoljuk az élet 
habos oldalát is, hiszen ma már megnyíltak a 
kapuk. Már sokan tapasztalták, hogy az utazás 
az egyetlen dolog, amit ha megvásárolsz, gaz-
dagabbá és boldogabbá tesz.

Vízum nélkül, egyre hozzáférhetőbb áron 
eljuthatunk szinte bárhová a világon.

A World Travel Shop utazási irodát 2004 
áprilisában azért nyitottuk, hogy lehetősé-
get kínáljunk mindenkinek elutazni jutányos 
áron az általunk már jól ismert és kipróbált 

fantasztikus desztinációkba. Többek által 
ismert tény, hogy szenvedélyből, a kirándu-
lások iránti megszállottságból jött létre ez az 
iroda, ez a nem elhanyagolható tény is meg-
különböztet minket sok más utazási irodától.

Miért éppen a World Travel Shop?

Azért, mert...
– irodánk valamennyi dolgozójának nem csak 
munkája, de hobbija is az utazás és az utaztatás;
– több tucat országban szerzett tapasztala-
taink alapján (nemcsak mint turista, hanem 
mint idegenvezető is) pontos, konkrét infor-
mációkkal szolgálunk, és segítünk kiválaszta-
ni a legmegfelelőbb desztinációkat;
– magas színvonalú, rugalmas ügyintézés-
ben, pontos szervezésben lehet része a kedves 
turistának;

– Európa legnagyobb és legjobb utazásszer-
vezőivel van együttműködési szerződésünk, 
ami biztonságot nyújt mindenki számára;
– mi szem előtt tartjuk, hogy sokan egy or-
szágba csak egyszer jutnak el, így nekünk 
egyetlen alkalmunk nyílik, hogy a lehető leg-
többet és legszebbet megmutassuk belőle.

Nagyon sok helyet bejártunk már, a több 
mint 100 ország és annak több mint 140 úti-
célja bátorságot ad arra, hogy kimondjuk 
őszintén: talán nem csak Marosvásárhely, 
hanem az egész régió legtapasztaltabb uta-
zási irodája vagyunk.

Nem volt könnyű, hiszen az elmút 15 esz-
tendő alatt nagyon céltudatosan, fáradha-
tatlanul, nagy odafi gyeléssel, szorgosan és 
precízen dolgoztunk, hogy irodánkat erre a 
szintre emeljük. Mindez nem csak a vezetőség, 

hanem egy csodálatos kis csapat munkájának 
érdeme! Egytől egyig nagyon komoly, hozzá-
értő, tapasztalt, szorgos kollégával büszkél-
kedhetünk, akik nélkül  mindez nem valósult 
volna meg, és nem működne ilyen jól.

World Travel Shop utazási iroda,
Marosvásárhely

Aurel Filimon (volt Iskola) utca 17. szám,
telefonszám: 0265-269 900, 0748-269 900

Meghívjuk Önöket, hogy látogassanak el a 
vadonatúj www.worldtravelshop.ro webol-
dalra a legtapasztaltabb idegenforgalmi csa-
pat által kínált legjobb üdülési ajánlatokért.

Tegyen egy próbát, és meglátja, visszatér 
hozzánk! (X)

Szolgáltatásaink
– belföldi, külföldi üdülések, egzotikus 
kirándulások;
– körutazások, városlátogatások;
– szállásfoglalás bel- és külföldön;
– tengeri hajóutak;
– kaland, búvár- és vízitúrák;

– incentive utazások;
– szakmai és üzleti utak;
– repülőjegy-értékesítés;

– fapados repülőjegyek;
– autóbérlés;

– autóbuszok közvetítése;
– biztosítások értékesítése;
– nemzetközi autóbusz- és vasútjegyek 
értékesítése;
– osztálykirándulások, táboroztatások;
– reptéri transzferek;

– jegyek koncertekre és sporteseményekre.
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