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Către toate unitătile de Învăţământ din Craiova, 

În atentia doamnelor/domnilor profesori de chimie, 

1 MINISTERUL 
EDUCA TIEI 
CERCETĂRII 

,1, TINERETULUI 
ŞI SPORTULUI 

Profesorii core doresc să participe la excursia organizată la Budapesta În perioada 7-10 martie 

2013 pot obţine informaţii suplimentare privind programul ataşat. 

Realizarea unui parteneriat Între instituţii de Învăţământ din BUDAPESTA şi instituţii similare 

din judeţul DOU constituie o oportunitate prin care putem promova valori ştiinţifice universal 

valabile. 

Schimbul de experienţă este o formă accesibilă de informare, dar şi de promovare a imaginii 

învăţământului doljean. 

Vă rugăm să confirmaţi participarea la adresa de e-mail: cameliatigae@yahoo.com 

Inspector Şcolar de specialitate, 

Prof. Camelia Tigae n ~ ______
Inspector Şcolar de ma.\.a{e~;;:;, 
Prof.Răzvan Mircea JENARU 



-

AGENŢIA DE TURISM 

KRISTIANA T ·:·c; UR 
TOUROPERATOR lncoming & Outgoing 

Licentăde turism nr. 4989/2008; e-mail:office@kristianatouuo 

LI CUNOASTERE LA DISTRACTIE IN 
DE LA CUNOAŞTERE ............ . 

Societatea românească este în prezent conectată la schimbare, existenţa şi evoluţia noastră, a 
românilor fiind indisolubil legate de valorile promovate în ţările Europei. Este necesar să cunoaştem 
experienţa altor popoare, în cazul nostru a poporului maghiar, în ceea ce priveşte promovarea şi 
integrarea valorilor comunitare şi a modului în care s-a realizat adaptarea sau mai precis acomodarea 
propriului sistem de valori la sistemul valorilor comunitare. Un rol important revine, în acest sens, 
şcolii româneşti. Ea este un factor important al socializării, contribuind în mod decisiv la educarea 
tinerilor, la formarea acestora ca cetăţeni ai Europei unite. Ei îi revine misiunea de a conecta societatea 
românească la schimbare. Aceasta se regăseşte atât în obiectivele învăţământului obligatoriu, cât şi în 
orientarea învăţământului superior spre un nou tip de educaţie, a provocărilor sau chiar a sfidărilor 
pentru viitor . 

În acest context, realizarea unui parteneriat între instituţii de învăţământ din Budapesta şi 
instituţii similare din judeţul Dolj constituie o oportunitate prin care putem promova valori ştiinţifice 
universal valabile. Pe de alta parte, considerăm că schimbul de experienţă este o formă accesibilă de 
informare, dar şi de promovare a imaginii învăţământului doljean. în general 

......... LA DISTRACŢIE 

Excursia are un tarif de: 155 EURIPERSOANA 
PERIOADA: 07- 10.03.2013 

ZIUA 1. Plecare din Craiova pe ruta Timisoara-Cenad- Budapesta. Sosire in cursul diminetii la 
Budapesta pentru vizita oficiala a unei institutii de invatamant din Budapesta, unde vom fi insotiti de 
ghid profesionist de limba romana. 
Tur de oras. Se viziteaza Buda: Citadela , Bastionul Pescarilor cu splendida sa panorama asupra 
celor 7 poduri peste Dunare si asupra intregului oras, Palatul Regal; Pesta: Parlamentul, Bazilica 
Sfântul Stefan , Piata Eroilor cu monumentul Milenium si Muzeul de Arte Frumoase, Castelul 
Huniazilor. 
Apoi vom merge la Palatul Minunilor - aflat in Complexul Comercial Campona - prima casa de 
joaca interactiva stiintifica din Europa Centrala, pentru copii şi adulţi, deopotrivă. Experimente de 
fizică, lumini, electricitate, magnetism, iluzii optice, indemănare. O experienţă care cu siguranţă lasă 
amintiri şi in cită mintea. Cazare Budapesta hotel 3 * si cina. 



ZIUA 2. Mic dejun. Vizita la Muzeul Casei Terorii - găzduit chiar de o clădire care a fost folosită 
drept loc de tortură. Muzeul încearcă să conserve atmosfera acelui trecut obscur prezentând 
vizitatorilor celulele unde duşmanii regimului erau închişi (la subsolul clădirii) şi expunând colecţii de 
instrumente de tortură la parterul şi la ambele etaje superioare ale clădirii. 
Apoi vom vizita Muzeul Maghiar de Transport ce reface istoria mijloacelor de transport publice şi 
private din Ungaria. Atracţiile principale se referă la o colecţie de exponate relevante pentru traficul 
rutier din ţară de la începuturile sale (vehicule trase de cai) până la vehiculele contemporane 
motorizate. Dupa-amiaza croaziera pe Dunare cu cina. Cazare Budapesta hotel 3*. 
ZIUA 3. Mic dejun. Vizitarea vastului Complex Comercial Campona - aici se poate servi masa la 
restaurante de tip Fast-Food, se viziteaza Tropicarium unde din 15 în 15 minute se simuleaza furtuna 
tropicala cu tunete, fulgere si ploaie, într-un mediu natural deosebit - plante ecuatoriale, crocodili, 
pasari exotice, maimute cu care te poti juca, papagali uriasi ce zboara liberi, totul într-o atmosfera 
deosebita. Tot aici patrundem într-o lume miraculoasa, - lumea plantelor si animalelor marine -
Aquarium - plimbându-ne printre rechini, pesti uriasi, protejati de un tunel de sticla. Ne intoarcem 
acasa ... 

Servicii incluse: 
Transport autocar clasificat 
Cazare 2 nopti hotel 3 * 
2 mic dejunuri 
1 cina la restaurantul hotelului 
Croaziera pe Dunare cu cina festiva 
Taxe de autostrada, parcari 
Servicii neincluse: 
Asigurare medicala 
Bilete de intrare la obiectivele turistice 
Alte cheltuieli personale 
Croaziera pe Dunare cu ghid profesionist de limba romana cu cina bufet 
Cel mai indragit program in Budapesta pe langa Turul de oras este Croaziera pe Dunare combinat cu o 
Cina festiva foarte bogata. Dunarea ofera o sansa unica pentru Budapesta, fata de alte capitale 
europene, o panorama stralucitoare si captivanta. Dunarea lata de 500 m imparte centrul orasului in 
doua zone panoramice care se pot admira numai de pe puntea unui vas de croaziera elegant amenajat 
din mijlocul Dunarii. Acest program este realizat cu vase de croaziera de 60 - 120 locuri. 
Croaziera se face seara in noctuma si se realizeaza un tur panoramic, (30 km) prin centrul orasului si in 
zona celor 7 poduri dunarene, precum si prin zona celor mai deosebite vestigii medievale 
monumentale, iluminate fascinant cu reflectoare si jocuri de lumini, care apartin de Patrimoniul 
Mondial Cultural ocrotit de UNESCO. In timpul croazierei se pot admira printre altele cele mai de 
seama monumente ca : Podurile medievale, Cetatea, Palatul Regal, Catedrala Regala de Incoronare ( 
Matei Corvin), Parlamentul, Citadella, Monumentul Libertatii, Corsoul Dunarii, Insula Margareta si 
Palatele medivale care se gasesc pe ambele maluri ale Dunarii. 
Croaziera se deruleaza dupa un scenariu bine stabilit coordonat de un ghid local de limba romana intr-o 
atmosfera ambianta a lumanarilor dupa care urmeaza cina festiva organizata in sistem bufet suedez 
cuprinzand o gama larga de specialitati din arta culinara maghiara: 2 preparate calde ca : sarmalute, 
gulasch de vitel, platoul rece cu peste 20 de preparate reci din carne , platou cu cascavaluri, diferite 
salate, dressinguri, torturi si fructe. Meniul cuprinde si o sticla de vin Tokaj pentru 4 persoane, apa 
minerala si racoritoare. In timpul croazierei ghidul local va prezinta turul panoramic. 


