Stimati colegi,
Organizez de 11 ani impreuna cu grupul DenTurisT excursii si participari la
congrese internationale in cele mai interesante locatii de pe glob.
Eu am vizitat pana acum 87 de tari si as dori sa ajung macar la 100.
Jumatate din acestea le‐am realizat impreuna cu grupul DenTurisT.
In toate detaliile excursiile sunt organizate si controlate de mine deoarece
sunt raspunzator de invitatia pe care v‐o adresez.
Va prezint acum excursiile pe care intentionez sa le organizez in
urmatoarele 12 luni.

Prof. Dr. Corneliu Amariei
Excursii planificate pentru anul 2012
Japonia – Corea de Sud 01 ‐ 22 Aprilie 2012
Organizarea acestei excursii a fost un mare succes demonstat prin faptul ca initial
am rezervat 15 locuri, apoi 20, iar in acest momnt grupul are 30 de participanti.
Regretam ca nu am mai putut sa inscriem peste aceasta cifra.
Croaziera in Marea Adriatica 26 Mai‐ 2 Iunie 2012
Amanunte gasiti in pliantul alaturat.
Congresul FDI cu numarul 100: Hong‐Kong 28 – 31 August 2012
Desi initial Congresul FDI trebuia sa se desfasoare in Elvetia, organizatia mondiala
a sesizat interesul scazut fata de batranul continent in comparatie cu lumea
galbena in plina ascensiune. Astfel, cu numai 1 an inainte congresul a fost mutat.
Ca in fiecare an vom organiza o excursie de circa 15 zile, in zona, urmata de
participarea la Congresul FDI din Hong‐Kong inca 3‐4 zile.
Vom vizita incepand cu 15 august 2012 Myanmar (fosta Birmania), Laos si
Vietnam si Hong Kong.
Pentru cei care nu stiu, aceste tari – dupa ce au scapat de dictatura – prezinta un
turism absolut de necrezut. Colegii grupului DenTurisT isi isi amintesc cu placere
de excursia de acum 2 ani Singapore, Malaezia, Thailanda si Cambogia, excursie
absolut splendida.

California, Las Vegas, Marele Canion, Hawaii ‐ Octombrie 2012
Participare la intalnirea anuala a Academiei Pierre Fauchard (17‐21 octombrie
2012) din San Francisco care este cuplata la congresul anual ADA (Asociatia
Americana a Dentistilor).
Nu cred ca trebuie spuse prea multe cuvinte despre minunatia acestui itinerariu si
nici despre ce inseamna congresul american de specialitate.

2013
Excursie in Antarctica – februarie 2013
Antarctica este o destinatie la care m‐am gandit toata viata. Poate fi considerat un
obiectiv de palmares, dar poate fi si un loc in care sa ai senzatia ca invingi bariere.
Sunt sigur ca numarul de participant va fi foarte mic. Ma voi multumi si cu 1
singur partener(a) pentru ca nu‐mi pot permite sa platesc o cabina dubla.
Membrii DenTurisT isi amintesc de Ushuaia, denumita si Fin del Mundo (Capatul
Lumii) ca de un tinut mirific. Atunci am facut o minunata excursie si la Capul Horn.
Croaziera Marea Baltica Mai‐ Iunie 2013
Pentru ca cei mai multi dintre participantii croazierelor anterioare si‐au exprimat
dorinta de a face turul capitalelor din jurul Marii Baltice, as dori sa organizez
pentru la anul „nopti albe” in perioada NOPTILOR ALBE, o excursie la care viseaza
orice om plimbat.
Este prima data cand anunt anticipat itinerariul si reusita depinde doar de
dumneavoastra. De ce?
Preturile sunt mai mari ca oriunde, in tarile nordice dar printr‐o organizare din
timp putem obtine preturi acceptabile.Daca vom contracta in ultimul timp sumele
vor fi enorme
De aceea, va rog, cand aveti timp sa‐mi trimiteti un e‐mail si pe aceasta tema cu
optiune clara pentru a face demersurile dupa lansarea ofertei oficiale 2012.

Cei care intentioneaza sa participe la excursiile din 2012‐2013, sunt
rugati sa ne contacteze pentru a primi date suplimentare pe urmatoarele cai:
Prof. Dr. Corneliu Amariei: Telefon mobil: 0722‐27 34 97
Rodica Serban: Telefon mobil: 0740‐84 88 68
E‐mail: amariei@oralhealth.ro;Telefon fix:0241‐66 57 27;Fax:0241‐66 59 95
Va multumesc anticipat,
Cu aleasa consideratie,
Prof. Dr. Corneliu Amariei

