
 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
CASA CORPULUI DIDACTIC 

A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

 

Formare continuă în cadru nonformal: 

WORKSHOP ”VALORI EDUCAȚIONALE ÎN ȘCOLILE EUROPENE” 

ITALIA (TRIESTE)/ 04 – 10 Februarie 2018 

 
 
 

Ziua 1 (Duminică, 04.02.2018) ora 05.00 – Plecare din București către Belgrad cu traversarea României pe 

traseul: București – Pitești – Slatina – Craiova – Drobeta Turnu Severin – Porțile de Fier – Belgrad. Sosire în 

Belgrad în cursul serii, cazare la hotel 3* în Belgrad. 

Timp liber pentru plimbare și explorarea orașului pe cont propriu. 
 

 

Ziua 2 (Luni, 05.02.2018) – Belgrad – Trieste  

Mic dejun la hotel în Belgrad. Plecare spre Trieste, cu traversarea Serbiei, Croației și Sloveniei. Sosire în 

Trieste în cursul serii. Cazare la hotel 3* în Trieste.    

1900 – Deschidere workshop în sala de conferință/ hotel 

 

Ziua 3 (Marți, 06.02.2018) – Trieste 

0800 Mic dejun 

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

referitoare la cele două sisteme de educație.  

 

1400 Tur de oraș cu ghid local – vizitarea centrului vechi al orașului Trieste – Piazza Unita D'Italia, Fântâna 

celor 4 Continente, Catedrala di San Giusto, Teatrul Roman și Arcul Ricardo – două monumente importante 

din perioada romană, portul Trieste, Muzeo del Mare*, Muzeul de Știință* 

 

1700 – Workshop în sala de conferință/ hotel 
 

 

Ziua 4 (Miercuri, 07.02.2018) – Trieste 

0800 Mic dejun 

Timp liber la dispoziție sau Excursie opțională la Veneția în perioada Carnavalului 

Transport cu autocarul până în Piața Tronchetto din Veneția, apoi ne vom deplasa cu vaporașul (canal 

Giudeca, Piazza San Marco și retur în Piazza Tronchetto). În Venetia vom vizita Palatul Dogilor*, Puntea 

Suspinelor, Piazza și Basilica San Marco și vom face o plimbare pietonală pentru a admira Canale Grande 

până la Podul Rialto.  

Timp liber în Veneția pentru a ne bucura de fastul orașului în perioada celebrului Carnaval de la Veneția sau, 

opțional, plimbare cu vaporașul la insulele Murano* și Burano*. 

 

1800 Workshop în sala de conferință/ hotel 
 

 

Ziua 5 (Joi, 08.02.2018) – Trieste 

0800 Mic dejun 

Timp liber la dispoziție sau Excursie opțională la Verona unde vom vizita Palazzo Capuleti, Balconul 

Julietei, Piata Bra, Amfiteatrul Roman.  

 

1800 Workshop în sala de conferință/ hotel 

 

Ziua 6 (Vineri, 09.02.2018) – Trieste – Belgrad 

0800 Mic dejun 

Check out și plecare spre Belgrad. Sosire la Belgrad în cursul după-amiezei; timp liber în Belgrad; cazare la 

hotel 3* în Belgrad 

 

1800 Workshop în sala de conferință/ hotel 
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Ziua 7 (Sâmbătă, 10.02.2018) – Belgrad – București 

0800 Mic dejun 

0830 Sesiune de închidere workshop în sala de conferință/ hotel.  

 

Check out și plecare spre București, pe traseul Porțile de Fier – Drobeta Turnu Severin – Craiova – Pitești – 

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

 

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

întoarcerii în țară.  

 Unitățile de cazare sunt clasificate conform legislației turistice și normelor de clasificare locale. 

 Clădirile marcate cu * se vizitează doar la exterior. 

 

Activitățile de formare din cadrul work-shop-ului sunt furnizate de CCD București, în regim de 

gratuitate personalului didactic și didactic auxiliar. 
 

Servicii incluse: 

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

- 6 nopți cazare (loc în cameră DBL) cu mic dejun la hotel 3* (standard local) după cum urmează: 2 nopți cazare 

cu mic dejun inclus la hotel 3* în Belgrad (Serbia), 4 nopți cazare cu mic dejun inclus la hotel 3* în Trieste 

(Italia) 

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

- Taxe locale  

- Tur de oraș panoramic și pietonal al orașului Trieste, cu ghid local  

 

Servicii neincluse:  

- Asigurarea medicală și storno (se recomandă) 

- Excursiile opționale 

- Biletele de intrare la muzee și alte obiective turistice 

- Cheltuieli personale și extra-servicii. 

 

Tariful – 385 euro. Se achită personal la agenția firmei turistice partenere din București, după finalizarea înscrierilor. 

 

 

 

 

 

Persoane de  contact:  

 

Minodora Gavrilă Tel: 0741274032, E-mail: m_gavrilaccd@yahoo.com 

Marilena Huiu Tel: 0744.374.324, E-mail: marihuiu@yahoo.com 
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