
 

 
Programul cultural 

 
 
 
 
 

Fabrica de globuri a lui Moş Crăciun s-a mutat din Laponia la Curtea de Argeş, aici 

unde ucenicii lui Moș Craciun se joacă cu focul și, cu ajutorul unor baghete, transformă sticla 

încinsa în globuri de sticlă, pe care apoi ucenicele Moșului le colorează și le pictează manual! 

Milioane de globuleţe ajung astfel din România în toata lumea! Precis că o vizită în atelierele în 

care se pregatește magia nopții de Craciun este extrem de interesantă !  

 

 

 
PROGRAM : excursie de o zi  
Perioada: noiembrie, decembrie 2014 
 
Ora 8.00 – plecare spre Curtea de Argeș  
Curtea de Argeș, vizităm: 
 Fabrica de globulețe a lui Moș Craciun. 

Durata: o oră, timp în care vom vizita atelierele, 
parcurgând toate etapele de fabricare a globulețelor. 
Primim cadou un globuleț personalizat, pe care va fi 
scris numele copilului sau un mesaj pe care și-l dorește. 
Vizită la magazinul fabricii, pentru cumpărături. 

 Masa de prânz  – optional  
 Mănăstirea Curtea de Argeș; Sf Filofteia, ocrotitoarea 

copiilor; izvorul Meșterului Manole 
Retur, ajungem seara acasa.  

 
CUNOȘTINȚE dobândite / fixate în acest program: 

 Cine este Moș Crăciun ? 

 Crăciunul, sărbătoarea Nașterii Pruncului Iisus 

 Cine a inventat globulețele? Meșteșugul sticlarilor. 

 Sfânta Filofteia de la Argeș ( fetiță de 12 ani, 
sărbătorită la 7 decembrie), ocrotitoarea copiilor și a 
tinerilor  

 Legenda Meșterului Manole ( vizităm fântâna 
Meșterului Manole) 

 Regii României – înmormântați în Catedrala    
Mănăstirii Curtea de Argeș 

 
PERIOADE:  
Noiembrie, in zilele de: 15,17, 22, 24 sau 29  
Decembrie, in zilele de: 1, 4, 6, 8, 12, 15, 19 sau 20 
 

 
PREȚ,  în funcție de distanța până la Curtea de Argeș:     

 80 lei pt plecari din Ploiești  

 90 lei pt plecari din Brașov  

 95 lei pt plecari din București  

 99 lei pt plecari din Sf Gheorghe, Covasna  

 115 lei pt plecari din Onești 

 125 lei pt plecari din Bacău 
 

Preț pt grup de 40 elevi și adulți.  
Opțional, masa de prânz : 15 lei  

 
FACILITATI PENTRU PROFESORI:  

 INTOCMIREA DOSARULUI ACTIUNII, conform 
Ordinului MEN 3060 privind aprobarea Condițiilor 
de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și 
a altor activități de timp liber în sistemul de 
învățământ preuniversitar 

 Eliberarea adeverinței pentru cadrele didactice care 
au participat la Programul cultural România mea 

 O gratuitate la 10 elevi si asigurarea mesei cadrului 
didactic pe durata programului (similara diurnei),  

 
Pretul include: 

 Transport cu autocar turistic *** ( dotat cu încălzire) 

 Un globuleț personalizat, pentru fiecare copil / 
participant. 

 Material documentar cu infomațiile tematice 
(cunoștințe, legende)  

 Coordonare acțiune din partea agenției de turism 
 

 
Pretul nu include: 

 Masa de prânz, care cuprinde: ciorbă de pui / de 
perișoare, piept de pui la grătar cu cartofi prăjiți / 
piure, prăjitură, apa, pâine. Opțional. Pret 15 lei. 

 Alte cheltuieli decat cele trecute la Pretul include 
 

 

PROGRAM EXTRAȘCOLAR ORGANIZAT IN PARTENERIAT DE AGENTIILE DE TURISM : 
 

ITINERA NOVA 
Licența Nr 6079 / 2011 

Sediu: Ploiești, Str Orzari Nr 6 

Tel. 0720.349.640 
E-mail : office@avenitvacanta.ro  

 

MIRIAM MI TOURISM 
Licența Nr 4270/2005, reînnoită în 2014 

Sediu: Poiana Sărată, Nr 244, Jud. Bacau 

Tel. 0234.337.990 si 0723.645.180 
E-mail : miriamturism@yahoo.com, office@miriamturism.ro 

Site: www.miriamturism.ro 

 

Organizatori: ITINERA NOVA ( tel 0720349640) & MIRIAM MI TOURISM ( tel 0723645180 si 0722220631) 
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