Intrarea in Muntenegru si Croatia se face cu buletinul/cartea de identitate SAU pasaportul.
IN FO RMA TII DETALIATE

Obiective

Perioada

 vizitarea celor mai importante atractii turistice din Dubrovnik, Kotor si Herceg Novi;
 cunoasterea unei civilizatii dezvoltate si moderne;
 acumularea cunostintelor culturale si istorice si trairea unor experiente unice pentru
dezvoltarea participantilor;
 dorinta de a schimba in bine in tara, de a aplica in Romania exemplele morale,
culturale si educationale pe care le vom observa la una dintre cele mai dezvoltate
civilizatii;
 formarea de noi prieteni , dezvoltarea comunicarii si a lucrului in echipa;
 dezvoltarea abilitatilor de comunicare in limba engleza.

12 septembrie – 18 septembrie 2018

Profil
participant
Costurile
proiectului

Avans
Transa a
doua

Alte costuri

Tanar cu varsta <= 28 ani.

175 € ce include:
 Cazarea timp de 4 nopţi în camere duble în apartamente
cvadruple de 4* (Villa Milica in Herceg Novi, Muntenegru)
 Transport cu autocarul dus - intors pe ruta Bucuresti – Herceg Novi;
 Transport cu autocarul asigurat pentru vizitarea oraselor Dubrovnik si Kotor conform
urmatorului program :
o ZIUA 2: Vizitare Dubrovnik ;
o ZIUA 3: Vizitare Tivat si Kotor (posibilitatea organizarii unei croaziere de-a
lungul coastei Adriatice in golful Kotor ;
o ZIUA 4: Vizitare Dubrovnik si insulele Elafite (insulele Lopud, Kolocep si Sipan
din arhipelagul Elaphite)
 Indrumare pentru vizitarea oraselor pe parcursul calatoriei;
 Vizitarea gratuită a muzeului “Memorial Room of the Defenders of Dubrovnik” si a
muzeului de Istorie Naturala Dubrovnik;
 Materiale informative RomStud Travel

Avans: 100 € - platibil la 7 zile de la data confirmarii inscrierii.
Transa a doua: 75 € - platibil pana la 15 august.
Costuri personale: din experienta proiectelor trecute, putem sa va indicam faptul ca 160
Euro reprezinta un cost mediu al cheltuielilor personale care acopera mesele in oras,
croaziera organizata intre Tivat si Kotor de-a lungul tarmului marii Adriatice, obiectivele
turistice ce se vor vizita in Dubrovnik, precum si micile suveniruri si iesitul la terase pe
durata proiectului.

Procedura de Completeaza formularul de inscriere pentru proiectul cultural "Balcaniada:
Croatia - Muntenegru", editia 5.
inscriere
Formularul completat va fi evaluat. Vei primi in maximum 48h un raspuns in ceea
ce priveste acceptul tau, cat si alte detalii.

ATEN TIE!
Numarul de locuri este limitat!
Transport

Autocar
Plecarea si sosirea vor avea loc din/in parcarea Ateneului Roman.
 plecare Bucuresti – 12 septembrie 2018, ora 15:00
 sosire Herceg Novi – 13 septembrie 2018, intre 13:00 – 15:00
 plecare vizitare Dubrovnik – 14 septembrie 2018, ora 09:00 (sosire – ora 10:30)
 plecare vizitare Tivat - Kotor – 15 septembrie 2018, ora 09:00 (sosire Tivat – ora 10:00)
 plecare vizitare Dubrovnik – 16 septembrie 2018, ora 08:00 (sosire – ora 09:30)
 plecare din Herceg Novi – 17 septembrie 2018 ora 08 :00
o sosire Bucuresti – 18 septembrie 2018, ora 06:00
(*) orele de plecare si sosire se pot decala usor - orice schimbare este anuntata din timp.

Facilitati autocar:







Cazare

Aer conditionat;
Sistem audio-video, dvd-player, microfon pentru ghid
Frigider integrat
Scaune rabatabile pentru dormit, support picioare
Incalzire / ventilatie
Comparti ment bagaje: atat pentru bagaje de mana cat si cala spatioasa de depozitare

 Cazarea timp de 4 nopti in apartamente de 4* (Villa Milica - Herceg Novip).
(!)Villa Milica este la 2 minute pe jos față de plajă. Situat în Djenovici din Golful Boka,
la numai 70 de metri de mare, proprietatea moderna Apart Hotel Villa Milica ofera
apartamente cu aer conditionat si Wi-Fi gratuit.
(!)Facilitatile apartamentului: seif, aer condiţionat, zonă de relaxare, încălzire,
canapea, pardoseală de gresie/marmură, duş, uscător de păr, articole de toaletă
gratuite, baie, canale prin satelit, TV cu ecran plat, frigider, bucătărie, zonă de
luat masa, ustensile de bucătărie, cuptor, plită de gătit.

Imagini Apartament

