
 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
CASA CORPULUI DIDACTIC 

A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

 

Bune practici în școli europene 

”DIALOGURI CULTURAL – ȘTIINȚIFICE: IDEALUL NAȚIONAL ȘI AL                                

LIBERTĂȚII ÎN BALCANI” 

BULGARIA / 28 Aprilie – 01 Mai 2018 

 
 

Ziua 1 (Sâmbătă, 28.04.2018) ora 08.00 – Plecare din București spre Bulgaria. Sosire în cursul serii în 

stațiunea Nisipurile de Aur. Cazare și cină la hotel Luna 4 *. 

 

Ziua 2 (Duminică, 29.04.2018) 
0800 Mic dejun 

0900 – Deschidere workshop în sala de conferință/ hotel 

 

Timp liber la dispoziție sau Excursie opțională la Balcik, cu vizita Castelului Reginei Maria și Cap Kaliakra.  

 

Ziua 3 (Luni, 30.04.2018) 
0800 Mic dejun 

0900 Activitate workshop la o unitate școlară din orașul Dobrich / discuții, schimb de experiență cu colegii din 

Bulgaria pe teme de educație.  
 

1700 – Workshop în sala de conferință/ hotel 
 

 

Opțional Cină festivă cu dansuri tradiționale bulgărești. 
 

Ziua 4 (Marți, 01.05.2018) 

0800 Mic dejun 

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

 

Check out și plecare spre România. Sosire la București în cursul serii, în funcție de trafic și formalitățile 

vamale.  

 

Note:  

 Acte necesare: Carte de identitate 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. 

 

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

gratuitate personalului didactic și didactic auxiliar. 
 

 

Servicii incluse: 

- Transport cu autocar – clasificat pentru curse internaționale pe ruta București – Nisipurile de Aur – București 

- 3 nopți cazare (loc în cameră DBL) cu mic dejun și cină la Hotel Luna 4* - Nisipurile de Aur 

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

 

 

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 – 190 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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