
 

 
 

 
           CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 
 

BUNE PRACTICI ÎN ŞCOLILE EUROPENE:  

WORKSHOP ”Parteneriate europene pentru dezvoltarea competentelor cheie 

ale elevilor” 
 

CROAŢIA/ 04 – 09 aprilie 2020 

 

 

Ziua 1 (Sâmbătă, 04.04.2020) București – Budapesta (830 km) 

Plecare din București  către Budapesta, pe traseul: București – Pitești – Rm. Vâlcea – Sibiu – Deva – Arad – 

Szeged – Budapesta. Sosire la Budapesta după prânz. Tur de oraș (panoramic și pietonal) cu ghid local al 

capitalei maghiare (*Bastionul Pescarilor, *Biserica Mattyas și *Palatul Regal, Bulevardul Andrassy, Piața 

Eroilor, Biserica Sf. Stefan, Parlamentul* Citadela, Statuia Gellert, Podul cu Lanturi, Podul Elisabeta, Podul 

Libertatii, Podul Petofi). Cazare la hotel 3* în Budapesta. 
Seara, opțional – croazieră pe Dunăre cu cina bufet inclusă  

 

Ziua 2 (Duminică, 05.04.2020) Budapesta – Zagreb – Mic dejun. Plecare spre Zagreb. Tur de oraş 

panoramic şi pietonal al capitalei Croaţiei cu ghid local (aprox 2 ore): Catedrala, Biserica Sf. Marc, Muzeul 

de Artă*, Universitatea*, clădirea Parlamentului* şi a Guvernului* Croaţiei, centrul vechi (Gornji Grad) al 

Zagrebului. Cazare la hotel 3* în Zagreb 

20.00 Întâlnire informală pe tematica activității. 

 

Ziua 3 (Luni, 06.04.2020) – Zagreb – Mic dejun. 

09.30 Vizită de studiu, schimb de experiență la o unitate școlară din oraşul Zagreb. 

17.00 Debriefing în sala de conferință a hotelului: bune practici în școala vizitată 

Cazare la hotel 3* în Zagreb 

 

Ziua 4 (Marți, 07.04.2020) – Zagreb – Mic dejun. 

Timp liber pentru odihnă/ plimbare individuală în Zagreb sau, opțional, Excursie la Peștera de la Postojna 

(Slovenia) – monument UNESCO  

19.00 Workshop în sala de conferință a hotelului 

 

Ziua 5 (Miercuri, 08.04.2020) Zagreb – Plitvice *(optional) – Belgrad – Mic dejun.  

Check out şi plecare spre Belgrad.  Opțional, Excursie la Parcul Național/ Lacurile Plitvice (monument 

UNESCO). Continuarea traseului spre Belgrad. Sosire la Belgrad în cursul serii. (Distanța Plitvice – Belgrad 

519 km) 

 

Ziua 6 (Joi, 09.04.2020) Belgrad – Bucureşti (630 km) – Mic dejun. 

09.00 Sesiune de închidere a activității/ certificare activitate  

Tur panoramic și pietonal cu ghid local al capitalei Serbiei (aprox 2 ore) – Cetatea Kalemegdan*, 

Parlamentul*, Catedrala Sf Sava. 

Plecare spre România pe ruta Belgrad – Porțile de Fier – Drobeta Turnu Severin – Craiova – Pitești – 

București. Sosire în cursul serii în funcție de condițiile de drum și de formalitățile vamale.  
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Note:  

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

întoarcerii în ţară.  

 Unităţile de cazare sunt clasificate conform legislaţiei turistice şi normelor de clasificare locale. 

 Obiectivele marcate cu * se vizitează doar la exterior. 

 

Activităţile de formare din cadrul work-shop-ului sunt furnizate de CCD Bucureşti, în regim de 

gratuitate personalului didactic şi didactic auxiliar. 

 

Servicii incluse: 

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

sonorizare, DVD 

- 5 nopţi cazare (loc în cameră DBL) cu mic dejun inclus la hotel 3* (standard local) după cum 

urmează: 1 noapte cazare cu mic dejun inclus la hotel 3* în Budapesta (Ungaria), 3 nopți cazare cu 

mic dejun inclus la hotel 3* în Zagreb (Croația), 1 noapte cazare cu mic dejun inclus la hotel 3* în 

Belgrad  

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

- Tur de oraş panoramic şi pietonal al orașelor Budapesta, Zagreb, Belgrad 

 

Servicii neincluse:  

- Asigurarea medicală și storno (recomandată – aprox 79 lei/ pers, se poate încheia la agenție) 

- Excursiile opționale (Croaziera pe Dunăre, Excursie la Peștera Postojna, Excursie la Parcul Național 

Plitvice) 

- Biletele de intrare la muzee și alte obiective turistice 

- Cheltuieli personale și extra-servicii. 

 

 

Tariful – 285 euro Se achită personal la agenția firmei turistice partenere din București, după finalizarea 

înscrierilor. 

 

Persoane de contact:        

Adina Tatu E-mail: adina.tatu@ccdbucuresti.org  

Marilena Huiu E-mail: marilena.huiu@ccdbucuresti.org  
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