


Motănel a uitat lucurile importante de care are nevoie ca să călătorească! Îl poți ajuta tu să 
își pună în bagaj cele mai importante lucruri? Unește-le cu o linie de valiza lui Motănel! 1

AJUTĂ-L PE MOTĂNEL SĂ-ȘI FACĂ BAGAJUL CÂT MAI ISTEȚ!

Asigurare
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DESENEAZĂ, COLOREAZĂ, SCRIE! 

Motănel are o problemă la aeroport și are nevoie de tine! Și-a pierdut bagajul de călătorie.
Iată 3 indicii ca să îl poți găsi: este un bagaj în formă pătrată, este portocaliu și are buline roșii! 
Care e bagajul lui Motănel?
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DESENEAZĂ, COLOREAZĂ, SCRIE! 

4 Ajută-l pe Motănel Asigurel să ajungă la Poarta de Îmbarcare Numărul 10! 
De acolo pleacă avionul spre Paris!
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DESENEAZĂ, COLOREAZĂ, SCRIE! 

Ca să te poți orienta bine în aeroport, prima oară vei citi pe panoul de la intrare unde sunt 
indicate Plecările și Sosirile. Așa vei ști care este zborul tău și care este poarta de îmbarcare spre 
care trebuie să te îndrepți. Îl poți ajuta pe Motănel să își găsească zborul? El trebuie să ajungă 
într-un loc unde se mănâncă croissante și este un parc de distracții cu multe atracții pentru copii 
și personaje din desene animate. Ai ghicit destinația? Oare care este zborul corect? 
Încercuiește-l!
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PLECĂRI
ORA DESTINAȚIE
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JOACĂ-TE CU MOTĂNEL

6  Motănel are nevoie de ajutor! Îl poți ajuta să decupați chenarele și apoi să lipiți puzzle-ul? 
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Uite cum trebuie să îți iasă! Cine face puzzle-ul mai repede? Tu sau Motănel?
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APROFUNDEAZĂ CUNOȘTINȚELE!

7 În spațiul aeroportului, vei întâlni mai multe meserii. 
Învață-le împreună cu Motănel și unește imaginile care se potrivesc! 8
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CREATIVITATE 

8 Ajută-l pe Motănel să decupeze, să amestece, apoi să lipească în ordinea numerelor!
La sfârșit, poți colora avionul!

1234 5678 9 10
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Lipește bucățile decupate și apoi colorează  avionul!
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De ce să iei în calcul opțiunile Groupama pentru asigurarea de călătorie ? 

Pentru că ai nevoie să te simți cât mai liniștit și relaxat în vacanțele pe care le vei 
petrece alături de familia ta.

Chiar dacă nu aveți în plan aventuri demne de cărțile cu supereroi, uneori chiar și o 
simplă indigestie sau un bagaj pierdut îți pot da adevărate dureri de cap. 
Să nu mai vorbim despre cheltuielile în plus.

Cu asigurarea de călătorie de la Groupama, în străinătate sau în România, știi că ai 
totul sub control, chiar și atunci când te confrunți cu un eveniment neprevăzut 
și nedorit. Tu te bucuri în continuare de vacanță, iar grijile rămân pe seama noastră.

Așa că înainte de a-ți face bagajul, nu uita să adaugi în el și o asigurare potrivită. 
Găsești toate detaliile pe www.groupama.ro sau la numărul de telefon 0374 110 110.

Află mai multe informații despre asigurarea de călătorie de la Groupama
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