Formare continuă în cadru nonformal:
WORKSHOP „Valori educaţionale în şcolile europene”
UNGARIA – BUDAPESTA/ 19 – 23 octombrie 2016
ZIUA 1 (Miercuri, 19.10.2016) Ora 21.00 - Plecare din Bucureşti către Budapesta, pe traseul:
Piteşti – R. Vâlcea – Sibiu – Deva – Arad – Budapesta.
ZIUA 2 (Joi, 20.10.2016) Sosire în Budapesta în jurul orei 11.00. Cazare la hotel Clasic 3***/ SIMILAR
Ora 1400 – Aplicaţii/ tur de oraş (panoramic şi pietonal) pe traseul: Dealul Cetăţii (cu oprire la: *Bastionul
Pescarilor, *Biserica Mattyas şi *Palatul Regal, Bulevardul Andrassy (Opera*), Piaţa Eroilor (oprire), Biserica
Sf. Ştefan, Parlamentul*, traversarea Dunării. În desfăşurarea turului se văd (din autocar): Citadela, Statuia
Gellert, Podul cu Lanţuri, Podul Elisabeta, Podul Libertăţii, Podul Petofi.
Ora 1700 – 2000 Workshop în sala de conferinţă/ hotel
ZIUA 3 (Vineri, 21.10.2016) Mic-dejun la hotel.
Ora 0900 – 1200 Workshop – Vizită la o şcoală din capitala Ungariei pentru schimb de experienţă.
Ora 1400 – 1800 Workshop în sala de conferinţă/ hotel
Seara, opţional, Croazieră pe Dunăre (include cină festivă)
ZIUA 4 (Sâmbătă, 22.10.2016) – Mic dejun la hotel.
Ora 0800 – 1000 Workshop în sala de conferinţă/ hotel
Ora 1000 – Timp liber în Budapesta pentru vizite individuale sau Opţional – excursie la Viena (Întâlnire cu
ghidul local şi efectuarea turului panoramic/ pietonal cu vizitarea celor mai importante obiective din Viena:
Ringul Vienez – Rathausplatz, *Parlamentul,* Muzeul de Artă, Marien Theresien Platz, *Opera, Catedrala Sf
Ştefan, Palatul Hofburg. Timp liber la dispoziţie).
ZIUA 5 (Duminică, 23.10.2016) – Mic dejun la hotel.
Ora 0900 – 1100 Workshop în sala de conferinţă/ hotel
Ora 1100 – Plecare spre România pe ruta Budapesta – Arad – Sibiu – R. Vâlcea – Piteşti – Bucureşti.
Sosire în cursul nopţii în funcţie de condiţiile de drum şi de formalităţile vamale.
Servicii incluse:
- Transport cu autocar - clasificat pentru curse internaţionale dotat cu scaune rabatabile, A/C, sonorizare,
DVD
- 3 nopţi cazare (loc în cameră DBL) cu mic dejun inclus la hotel 3* (standard local) în Budapesta
- Însoţitor de grup – ghid român – pe toată durata excursiei
- Tur de oraş pietonal cu vizitarea obiectivelor menţionate în program
Servicii neincluse:
- Asigurarea medicală şi storno (recomandat); Excursiile opţionale; Biletele de intrare la muzee şi
obiective turistice
Note:
Acte necesare: Carte de identitate în curs de valabilitate sau paşaport valabil minim 6 luni de la data
întoarcerii în ţară.
* 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.
Pentru zilele de joi şi vineri se recomandă adeverinţă cu acordul şcolii pentru
participarea la Work-shop.
Tariful pachetului turistic – 149 euro (Reducere loc în camera TPL – 10 EUR/pers, Supliment camera SGL –
50 EUR/pers).
Se achită personal la agenţia firmei turistice din Bucureşti până la data care va fi stabilită ulterior, în limita
locurilor disponibile.
Înscrierea până la data de 30 septembrie 2016.
Persoane de contact:
Minodora Gavrilă Tel: 0741274032, E-mail: m_gavrilaccd@yahoo.com
Marilena Huiu Tel: 0744.374.324, E-mail: marihuiu@yahoo.com

