Formare continuă în cadru nonformal:
WORKSHOP “DEZVOLTAREA PRACTICILOR INCLUZIVE ÎN ŞCOLILE EUROPENE”
CROAŢIA/ 18 – 23 aprilie 2017

Ziua 1 (Marţi, 18.04.2017) ora 0500 – Plecare din Bucureşti către Belgrad, pe traseul: Piteşti – Slatina –
Craiova – Drobeta Turnu Severin – Porţile de Fier – Belgrad (aprox 600 km). Sosire în Belgrad în cursul serii;
cazare la hotel 3*
Ora 1800 – 2000 – deschidere Workshop în sala de conferinţă.
Ziua 2 (Miercuri, 19.04.2017) Belgrad – Zagreb – Selce – Mic dejun. Plecare spre Selce prin 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. Continuarea traseului
către Selce, staţiune pe coasta Mării Adriatice. Cazare la hotel Selce 3*.
Ziua 3 (Joi, 20.04.2017) – Selce – Rijeka – Selce – Mic dejun.
0800 – 1200 Activitate workshop la o unitate şcolară din oraşul Rijeka
1300 – 1500 Tur de oraş cu ghid local – vizitarea centrului vechi al oraşului Rijeka, Castelul Trsat, Turnul
Gradski Toranj şi Catedrala St. Vitus
Timp liber la dispoziţie sau opţional, croazieră pe Marea Adriatică la insulele Krk, Cres, Plavnik şi Kormati.
1800 – 2000 Workshop în sala de conferinţă/ hotel
Ziua 4 (Vineri, 21.04.2017) – Selce – Mic dejun.
800 – 1000 Workshop în sala de conferinţă/ hotel.
1000 – 1800 Timp liber pentru odihnă/ plimbare sau, opţional, Excursie la Parcul Naţional Plitvice.
1900 – 2000 Workshop în sala de conferinţă/ hotel
Ziua 5 (Sâmbătă, 22.04.2017) Selce – Rijeka – Zagreb – Belgrad – Mic dejun.
800 – 1000 Workshop în sala de conferinţă/ hotel.
Check out şi plecare spre Belgrad pe traseul Selce – Rjeka – Zagreb – Belgrad.
Sosire în Belgrad în cursul serii. Cazare la hotel 3* în Belgrad.
Ziua 6 (Duminică, 23.04.2017) Belgrad – Bucureşti – Mic dejun.
800 – 1100 Închiderea activităţilor de formare în cadru nonformal.
Plecare spre România pe ruta Belgrad – Porţile de Fier – Drobeta Turnu Severin – Slatina – Craiova –
Bucureşti. Sosire în cursul nopţii în funcţie de condiţiile de drum şi de formalităţile vamale.

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 către 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: 2 nopţi cazare cu mic dejun inclus la hotel 3* în Belgrad (Serbia), 3 nopţi cazare cu mic
dejun inclus la hotel Selce 3* în Selce (Croaţia)
- Însoţitor de grup – ghid român – pe toată durata excursiei
- Tur de oraş panoramic şi pietonal al oraşelor Zagreb şi Rjieka

Servicii neincluse:
- Asigurarea medicală şi storno (recomandată – aprox 47 lei/ pers)
- Excursiile opţionale
- Biletele de intrare la muzee şi alte obiective turistice
- Cheltuieli personale şi extra-servicii.
Tariful – 230 euro Se achită personal la agenţia firmei turistice din Bucureşti în termen de o săptămână de la
data ocupării locurilor disponibile (45 locuri).

Persoane de contact:
Minodora Gavrilă Tel: 0741274032, E-mail: m_gavrilaccd@yahoo.com
Marilena Huiu Tel: 0744374324, E-mail: marihuiu@yahoo.com

