
 

 

                                               MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
                               

 CASA CORPULUI DIDACTIC    
 A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

 

 
BUNE PRACTICI ÎN ŞCOLILE EUROPENE 

WORKSHOP  “Identitate națională și multiculturalitate în spațiul 

european” 

 
SLOVENIA – MARIBOR- LJUBLJANA/ 03 – 08 septembrie  2018 

Ziua 1 (Luni, 03.09.2018) ora 06:00 -  Plecare din București (Autogara Filaret) către Szeged (Ungaria) pe 

traseul: Pitești – Rm. Vâlcea – Sibiu – Deva – Arad – Szeged. Sosire în cursul serii; cazare la hotel 

Novotel 4* în Szeged.  

              20. 00  – deschidere Workshop în sala de conferință a hotelului 

Ziua 2 (Marți, 04.09.2018) - Mic dejun. 

              Plecare spre Slovenia cu traversarea Ungariei și a Sloveniei.  

              Cazare la hotel Ibis 3* în Maribor (Slovenia). Tur de oraș cu ghid local în Maribor. 

              20.00 – sesiune Workshop în sala de conferință a hotelului 

 

Ziua 3 (Miercuri, 05.09.2018) – Mic-dejun. Plecare spre Ljubljana   

               10.00 -  vizită/ schimb de bune practici la o scoală din capitala Sloveniei.  

                Ora 13.00 Tur de oraș cu ghid local  al centrului vechi al Ljubljanei  

                Timp liber la dispoziție în Ljubljana sau, opțional, excursie la  Bled stațiune din Alpii   

                 Iulieni ai Sloveniei. 

                 Ora 20.00 – întoarcere la hotel în Maribor.  

Ziua 4 (Joi, 06.09.2018) – Mic dejun 

9.00 – sesiune Workshop în sala de conferință a hotelului 

12.00  Timp liber în Maribor sau opțional, Excursie la Peștera Postojna, una dintre cele mai 

spectaculoase peșteri din Europa, ale cărei galerii se întind pe o distanță de 20 km. 

Seara – cazare la hotel Maribor  

 

Ziua 5 (Vineri, 07.09.2018) – Mic dejun.  

 Plecare spre Szeged,  Ungaria.  

Sosire la Szeged după–amiaza. Cazare la hotel 4* Szeged.  

Timp liber.  

20.00  Workshop hotel sala de conferință 

 

Ziua 6 (Sâmbătă, 08.09.2018) – Mic dejun la hotel.  

              Check out și plecare spre București, pe ruta Szeged – Arad – Deva – Sibiu – Rm. Vâlcea – 

București. Sosire la București în cursul serii, în funcție de formalitățile vamale și trafic.  
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Servicii incluse: 

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

sonorizare, DVD  

- 5 nopți cazare (loc în cameră DBL) cu mic dejun inclus,  2 nopți la Hotel Novotel 4* Szeged 

(Ungaria) și 3 nopți cazare la Hotel Ibis 3* Maribor (Slovenia)  

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

- tur de oraș panoramic și pietonal, cu ghid local, al orașelor Maribor și Ljubljana  

- taxe locale  

 

Servicii neincluse:  
- Asigurarea medicală și storno (recomandată, cu posibilitatea încheierii acesteia la agenție) 

- Excursiile opționale (Postojna și Bled)  

- Biletele de intrare la muzee, funicular și alte obiective turistice 

- Cheltuieli personale și extra-servicii 

Note:     

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

data întoarcerii în țară. 

  

 
Activitățile  din cadrul workshop-ului sunt furnizate de CCD București , în regim de gratuitate,  

personalului didactic și didactic auxiliar. 

Înscrierea se va face,  în limita locurilor disponibile, pana la data de 09 iulie a.c. 

 

Tariful – 325 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 

 


