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Formare continuă în cadru nonformal: 

WORKSHOP “PARTENERIATE EDUCAȚIONALE ÎNTR-O EUROPĂ UNITĂ” 

CEHIA – PRAGA/ 4-9 Septembrie 2017 

 

Ziua 1 (Luni, 04.09.2017) ora 06.00 – Plecare din București (Autogara Filaret) către Szeged, pe traseul: 

Bucuresti – Pitești – Rm. Vâlcea- Sibiu – Deva – Arad – Szeged. Sosire în Szeged în cursul serii; cazare la 

hotel 4*. Timp liber pentru plimbare și explorarea orașului pe cont propriu. 

1900 – deschidere Workshop în sala de conferință/ hotel 

 

Ziua 2 (Marți, 05.09.2017) – Mic dejun. 

Plecare spre Praga, cu traversarea Ungariei / Austriei/ Slovaciei și a Cehiei. Sosire în Praga în cursul serii. 

Cazare la hotel 4* în Praga. 

1900 Workshop în sala de conferință/ hotel 

 

Ziua 3 (Miercuri, 06.09.2017) – Mic dejun. 

0900 Activitate workshop la o unitate școlară din Praga/ discuții, schimb de idei cu colegii cehi pe teme 

referitoare la cele două sisteme de educație. 

1400 Tur de oraș cu ghid local al ”Orașului de Aur” – Castelul Hradcany (printre cele mai vechi fortărețe din 

Europa), Catedrala Sf. Vit, Orașul Vechi (Vechea Primărie cu renumitul ceas), Aleea de Aur, Podul Carol. 

Timp liber la dispoziție pentru plimbare și cumpărături. 

1900 Opțional, croazieră pe râul Vltava 

 

Ziua 4 (Joi, 07.09.2017) – Mic dejun. 

900 Sesiune de workshop în sala de conferinţă/ hotel.  

Timp liber pentru odihnă/ plimbare/ cumpărături sau, opțional, excursie la Karlovy Vary, renumita stațiune 

climaterică, cu izvoare termale, dar și cu magazine și porțelanuri fine, unde vom admira: colonadele și 

izvoarele termale, teatrul, Hotelul Pupp, Hotelul Termal 

1800 Workshop în sala de conferință/ hotel 

 

Ziua 5 (Vineri, 08.09.2017) – Mic dejun. 

Check out și plecare spre Szeged cu traversarea Cehiei/ Slovaciei/ Austriei / Ungariei.        

Sosire în Szeged în cursul serii. Cazare la hotel 4* în Szeged. 

1800 Workshop în sala de conferință/ hotel 

 

Ziua 6 (Sâmbătă, 09.09.2017) – Mic dejun. 

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

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

cursul nopții 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. 

 

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 internaționale dotat cu scaune rabatabile, A/C, 

sonorizare, DVD 

- 5 nopți cazare (loc în cameră DBL) cu mic dejun inclus la hotel 4* (standard local) dupa cum 

urmează:  2 nopți cazare cu mic dejun inclus la hotel 4* în Szeged (Ungaria), 3 nopți cazare cu mic 

dejun inclus la hotel 4* în Praga (Cehia)  

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

- Tur de oraș panoramic şi pietonal al orașului Praga 

 

Servicii neincluse:  

- Asigurarea medicală şi storno (recomandată – aprox. 55 lei/ pers) 

- Excursiile opţionale 

- Biletele de intrare la muzee şi alte obiective turistice 

- Cheltuieli personale şi extra-servicii. 

 

 

Tariful – 325 euro Se achită personal la agenția firmei turistice partenere din București.  

 

 

 

Persoană de  contact: 

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

mailto:marihuiu@yahoo.com

