IN FO RMA ȚII DETALIATE

Obiective

➢
➢
➢
➢

➢
➢

Perioada

vizitarea celor mai i mportante atracții turistice din Praga;
cunoașterea unei civilizații dezvoltate și moderne;
acumularea cunoștintelor culturale și istorice și trăirea unor experiențe unice pentru
dezvoltarea participanților;
dorința de a schimba în bine țara, de a aplica în România exemplele morale,
culturale și educaționale pe care le vom observa la una dintre cele mai dezvoltate
civilizații;
formarea de noi prietenii, dezvoltarea comunicării și a lucrului in echipă;
dezvoltarea abilităților de comunicare în limba engleză.

27 iulie – 2 august 2018

Profil
• Tânăr cu vârstă <= 28 ani.
participant
Costurile
188 € ce include:
proiectului
➢ cazarea timp de 4 nopți la hotel de 3* în camere duble și triple (Hotel Arko);
➢ mic dejun bufet suedez;
➢ transport cu autocarul dus - întors pe ruta București - Praga - București ;
➢ bilete de intrare incluse la următoarele muzee și obiective turistice: St. Vitus
Cathedral, Old Royal Palace, St. George's Basilica, Golden Lane with Daliborka Tower,
Military Museum in Zizkov (*)
➢ îndrumare pentru vizitarea orașului pe parcursul călătoriei;
➢ materiale informative RomStud Travel.
(!) Camerele duble vor fi distribuite cuplurilor în ordinea înscrierii lor in proiect; dacă
sunteți cuplu și vreți să vă asigurați ca o cameră dublă este încă disponibilă vă rugăm să
contactați organizatorii proiectului.
(*)Biletele de intrare ale obiectivelor turistice enumerate mai sus sunt deja incluse în
costul aferent al programului.

Avans
Tranșa a doua

Avans: 100 € - plătibil la 7 zile de la data confirmării înscrierii.
Tranșa a doua : 88 € - plătibil până la 15 iunie.

Alte costuri

Costuri personale: din estimările participanților ultimelor ediții ale acestui proiect, putem
să vă indicăm faptul că 195 Euro reprezintă un cost mediu al cheltuielilor personale care
acoperă prânzul și cina în oraș, intrările la obiectivele turistice care nu sunt incluse în costul
proiectului, precum și micile suveniruri și iesitul la terase pe durata proiectului.

Procedura de
Completează formularul de înscriere pentru proiectul cultural ”Să cucerim Praga!”
înscriere
Formularul completat va fi evaluat. Vei primi în maxi m 48h un răspuns în ceea ce
privește acceptul tău, cât și alte detalii.

ATENȚIE!
Numărul de locuri este limitat!
Transport

(!) Exista posibilitatea organizarii unei escale la Viena la intoarcere de aproximativ 9h,
escala pe care participantii finali ai proiectului o vor vota la momentul potrivit (!)
Autocar (orele de intoarcere din Praga sunt prezentate atat in cazul in care escala la Viena
se va organiza, cat si in cazul in care aceasta nu se va organiza):
➢ ruta București – Praga;
➢ plecare București – 27 iulie 2018, ora 15:00;
➢ sosire Praga – 28 iulie 2018, ora 12:00;
➢ plecare Praga – 1 august 2018, ora 11:00 (dacă nu se organizează escala la Viena)
sau 8:00 (dacă se organizează escala la Viena);
➢ plecare din Viena (dacă este cazul ) – 1 august 2018, ora 22:00;
➢ sosire București 2 august 2018, ora 11:00 (dacă nu se organizează escala la Viena)
sau 18:00 (dacă se organizează escala la Viena).
(*) orele de plecare și sosire se pot decala ușor - orice schimbare este anunțată din
timp.
(**) atât plecarea cât și sosirea se vor face din/în parcarea Ateneului Roman.

Facilități autocar:
➢
➢
➢
➢

Aer condiționat;
Sistem audio-video: monitoare LCD, dvd-player, microfon pentru ghid;
Frigider integrat;
Scaune rabatabile: dotate cu cotieră și măsuță, rabatabile pentru dormit, suport
picioare;
➢ Încălzire / ventilație;
➢ Comparti ment bagaje: atât pentru bagaje de mână cât și cală spațioasă de depozitare.

Cazare

Hotel 3* - Arko
➢ Camere duble și triple.
•

Facilităţile camerei: internet gratuit, încălzire, mochetă, garderobă/dulap, duş, articole de
toaletă gratuite, toaletă, baie, prosoape, lenjerie de pat.

• Facilitățile hotelului: internet gratuit, snack bar, recepţie 24 de ore, camere
nefumători, schimb valutar, încălzire, cameră de bagaje.
• Distanța față de centrul istoric al orașului: 28 minute (6 minute de mers pe jos
până la metrou; 22 minute de mers cu metroul).

Imagini hotel

