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Tarif reduce tarifele pentru
anumite destinații

Compania TAROM oferă, în perioada 15-
20 octombrie, tarife reduse la zborurile către
anumite destinaţii pentru cei care vor să
călătorească în perioada 1 noiembrie - 14
decembrie 2019 şi 11 ianuarie - 31 martie
2020. Potrivit unui comunicat de presă al
operatorului aerian, o primă categorie de tarife
porneşte de la 119 de euro (călătorie dus-
întors, cu toate taxele incluse) pe rutele
Bucureşti - Atena, Istanbul, Frankfurt,
Munchen, Roma, Chişinău, Hamburg, Tbilisi
şi Tel Aviv. De asemenea, începând de la
preţul de 139 de euro (dus-întors, cu toate
taxele incluse) se poate călători între
Bucureşti şi Budapesta, Sofia, Praga,
Belgrad, Stockholm, Amsterdam, Bruxelles,
Erevan şi Salonic, în timp ce la tarife pornind
de la 159 de euro (dus-întors, cu toate taxele
incluse) se poate ajunge din Capitală la Paris,
Cairo, Amman, Beirut, Barcelona, Madrid şi
Londra. Perioada minimă de şedere la
destinaţie este de două zile sau noaptea de
sâmbătă spre duminică, iar perioada maximă
de şedere la destinaţie este de 14 zile,
precizează compania. Conform operatorului,
numărul de locuri este limitat, iar oferta se
supune unor termene şi condiţii, precum
valabilitate doar pe curse operate cu avioane
TAROM şi doar pe destinaţiile menţionate
anterior etc. Pasagerii zborurilor TAROM
beneficiază de transport gratuit al bagajului de
cală în limita maximă de 23 kg +10 kg bagaj
de mână, check-in gratuit, catering la bord,
însoţit de răcoritoare şi ceai sau cafea.

Pe scurt.

În vârstă de 90 de ani

Actriţa Tamara Buciuceanu a murit
Actriţa Tamara Buciuceanu-Botez,

în vârstă de 90 de ani, a murit, marţi,
la Spitalul Elias din Capitală. Actriţa a
fost internată pe fondul unor probleme
cardiace mai vechi, la începutul lunii
octombrie, iar în ultimele zile, starea
sa de sănătate se agravase. Tamara
Buciuceanu-Botez a interpretat roluri
în teatru dramatic, teatru de revistă,

operetă, televiziune şi film. Născută în
1929, în Tighina, Republica Moldova,
supranumită „Doamna comediei
româneşti”, Tamara Buciuceanu a
realizat peste 1.500 de roluri
memorabile, printre care se numără
cel al Anetei Duduleanu din „Cuibul de
viespi”, în regia lui Horea Popescu,
Chiriţa din „Chiriţa în provincie”, în

regia lui Alexandru Dabija, Isoscel din
„Liceenii”, în regia lui Nicolae Corjos.

În anul 2011, în semn de preţuire
a impresionantei activităţi artistice,
Tamara Buciuceanu-Botez a primit o
stea pe Aleea Celebrităţilor, proiect
iniţiat de Teatrul Metropolis, în
colaborare cu Primăria Municipiului
Bucureşti.

Uniunea Armenilor din
România, Sucursala
Constanța, organizează

sâmbătă, 19 octombrie, ora 17.00, la
Muzeul de Artă,  evenimentul dedicat
„Zilei limbii, alfabetului și culturii
armene“ (celebrată, prin lege, anual, la
12 octombrie) și, de asemenea,
sărbătoririi a 150 de ani de la nașterea
marelui Komitas (Soghomon
Soghomonian), arhimandrit armean,
compozitor, muzicolog, etnograf,
cântăreț, dirijor, pedagog, întemeietor al
şcolii armene de compoziție, și a
celebrării a 150 de ani de la nașterea
poetului armean Hovhannes Tumanian.
Aniversările lui Komitas și Tumanian
sunt incluse în calendarul  sărbătorilor
UNESCO. Cu acest prilej, în prima
parte a evenimentului va avea loc

lansarea cărții „Limba armeană fără
profesor“ׅ, al cărei autor este Arsen
Arzumanyan. Cartea este un instrument
de învățare a limbii armene cu o
structură unică, bazată pe principiile
învățării autodidacte și pe transliterarea
adaptării la limba română, oferind soluții
legate de ortografie și fonologie în
același timp. Vor prezenta dr. Corina
Mihaela Apostoleanu, directorul
Bibliotecii Județene „I.N. Roman“ și
Liciu Merdinian, președintele UAR -
Constanta. În a doua parte a serii se va
derula concertul dedicat lui Komitas și
lui H. Tumanian, sustinut  de soprana
Armine Khachatryan, acompaniată de
pianista Carmen Asfadurian. De
asemenea, pianistul Aram Nita va oferi
un moment special, cu piese de Mozart,
Chopin și Liszt.

Eveniment dedicat Zilei limbii,
alfabetului și culturii armene

Komitas (Soghomon
Soghomonian)


