
 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
CASA CORPULUI DIDACTIC 

A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

 

Formare continuă în cadru nonformal: 

WORKSHOP ”ABORDAREA UNITARĂ A DIVERSITĂȚII  

CULTURALE ÎN ȘCOLILE EUROPENE” 

TURCIA (ISTANBUL)/ 30 Martie – 03 Aprilie 2018 

 
 
 

Ziua 1 (Joi, 29.03.2018) ora 20.00 – Plecare din București spre Istanbul. Traversarea Bulgariei pe parcursul 

nopții. 

 

Ziua 2 (Vineri, 30.03.2018) – Sosire în Istanbul în cursul dimineții.   

Tur al celor mai importante biserici ortodoxe ale fostei capitale a Bizanțului – tur ecumenic: Biserica 

Vlacherne, Patriarhia Ecumenică de Constantinopol, Biserica Românească Sf. Paraschevi (aflată în partea 

asiatică a orașului), Biserica Izvorul Tămăduirii.  

Cazare la hotel 3* în Istanbul în zona comercială Laleli – Aksaray (Hotel Ephesus 3* sau similar) 

1600 – Deschidere workshop în sala de conferință/ hotel 

 

Ziua 3 (Sâmbătă, 31.03.2018) 
0800 Mic dejun 

Tur pietonal de oraș cu vizitarea celor mai importante obiective turistice ale “orașului de pe două continente” 

ce amintesc de grandoarea Imperiului Bizantin și mai târziu a celui Otoman: Hipodromul, Moscheea Albastră, 

Aghia Sophia, Palatul Topkapi.  

1700 – Workshop în sala de conferință/ hotel 
 

 

Opțional Seară Turcească 

 

Ziua 4 (Duminică, 01.04.2018) 

0800 Mic dejun 

0900 Workshop în sala de conferință/ hotel 

 

Opțional Croazieră pe Marea Marmara la Insula Prinților – Buyukada. 
 

1700 Workshop în sala de conferință/ hotel 
 

 

 

Ziua 5 (Luni, 02.04.2018) 

0800 Mic dejun 

0900 Activitate workshop la o unitate școlară din Istanbul/ discuții, schimb de experiență cu colegii din Turcia 

pe teme de educație.  

 

Timp liber la dispoziție sau opțional Croazieră pe Bosfor. 

 

1800 Workshop în sala de conferință/ hotel 

 

Ziua 6 (Marți, 03.04.2018)  
0800 Mic dejun 

0830 Sesiune de închidere workshop în sala de conferință/ hotel.  

 

Check out și plecare spre România. Sosire la București în cursul serii, în funcție de trafic și formalitățile 

vamale.  
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Note:  

 Acte necesare: PAȘAPORT  valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară.  

 Unitățile de cazare sunt clasificate conform legislației turistice și normelor de clasificare locale. 

 

 

Activitățile de formare din cadrul work-shop-ului sunt furnizate de CCD București, în regim de 

gratuitate personalului didactic și didactic auxiliar. 

 
 

Pentru ziua de vineri, 30 martie 2018 se recomandă adeverință cu acordul unității școlare 

pentru participarea la Workshop. 
 

 

 

 

Servicii incluse: 

- Transport cu autocar – clasificat pentru curse internaționale pe ruta București – Istanbul – București 

- 4 nopți cazare (loc în cameră DBL) cu mic dejun la hotel 3* în Istanbul (Hotel Ephesus 3*/similar) 

- Însoțitor de grup din partea agenției de turism – ghid român – pe toată durata excursiei 

- Tur ecumenic și pietonal cu ghid local  

 

 

Servicii neincluse:  

- Asigurarea medicală și storno (se recomandă) 

- Excursiile opționale 

- Biletele de intrare la muzee și alte obiective turistice 

- Cheltuieli personale și extra-servicii. 

 

 

Tariful – 185 euro. Se achită personal la agenția firmei turistice partenere din București, după finalizarea înscrierilor. 

 

 

 

 

 

Persoane de  contact:  

 

Minodora Gavrilă Tel: 0741274032, E-mail: m_gavrilaccd@yahoo.com 

Marilena Huiu Tel: 0744.374.324, E-mail: marihuiu@yahoo.com 
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