
 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
CASA CORPULUI DIDACTIC 

A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

 

Formare continuă în cadru nonformal: 

WORKSHOP ”ȘCOALA BALCANICĂ ÎN MILENIUL III” 

GRECIA/ 03 – 07 Octombrie 2017 

 
 

Ziua 1 (Marți, 03.10.2017) ora 20.00 – Plecare din București către Grecia, stațiunea Paralia Katerini, pe 

traseul: București – Giurgiu/ Russe – Sofia – Kulata/ Promachonas – Serres – Salonic – Paralia Katerini. 

Traversarea Bulgariei pe parcursul nopții. 
 

Ziua 2 (Miercuri, 04.10.2017) – Sosire în Grecia în cursul dimineții. Oprire în Salonic pentru tur de oraș 

panoramic și pietonal. Se vor vizita: Biserica Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir (monument bizantin din 

patrimoniul UNESCO), Agora Romană*, Piața Aristotelis, Biserica Sf. Sofia* (monument bizantin din 

patrimoniul UNESCO), Rotonda* (prima biserică creștină cu hramul Sf. Gheorghe), Arcul lui Galeriu*, 

Turnul Alb*, Bazarul. Se continuă traseul către Paralia Katerini, celebra stațiune la Marea Egee, situată în 

proximitatea Muntelui Olimp. Cazare la Hotel Akti Musson***.  

1600 – Deschidere workshop în sala de conferință/ hotel 

2000  – Cina. 
 

Ziua 3 (Joi, 05.10.2017) – Mic dejun. 

0830 Workshop în sala de conferință/ hotel. 

Timp liber la dispoziție sau Excursie opțională la Mânăstirile de la Meteora. 

1800 Workshop în sala de conferință/ hotel 

2000  – Cina. 
 

Ziua 4 (Vineri, 06.10.2017) – Mic dejun. 

0830 Activitate workshop la o unitate școlară din Katerini/ discuții, schimb de idei cu colegii din Grecia pe 

teme referitoare la cele două sisteme de educație. Timp liber pentru plimbare și shopping în orașul Katerini. 

1600 Workshop în sala de conferință/ hotel 

2000  – Cina. Opțional “Seară Grecească”  
 

Ziua 5 (Sâmbătă, 07.10.2017) – Mic dejun. 

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

Check out și plecare spre România pe traseul: Paralia Katerini – Salonic – Serres – Promachonas/ Kulata – 

Sofia –  Russe – București. Sosire la București în cursul serii, în funcție de trafic și formalitățile vamale. 
 

Note:  
 Acte necesare: Carte de identitate în curs de valabilitate sau pașaport valabil minim 6 luni de la data 

întoarcerii în țară.  

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

 Clădirile marcate cu * se vizitează doar la exterior. 

 

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

gratuitate personalului didactic și didactic auxiliar. 
 

Servicii incluse: 

- Transport cu autocar – clasificat pentru curse internaționale dotat cu scaune rabatabile, A/C, sonorizare, DVD 

- 3 nopți cazare (loc în cameră DBL) cu demipensiune la hotel Akti Musson*** în Paralia, Katerini 

- Însoțitor de grup – ghid român – pe toată durata excursiei 

- Tur de oraș panoramic și pietonal al orașelor Salonic și Katerini 

 

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. 

 

 

Persoană de  contact: Marilena Huiu Tel: 0744 374 324, E-mail: marihuiu@yahoo.com 

mailto:marihuiu@yahoo.com

