07.08 (niedziela):
Przylot do Warszawy i zakwaterowanie w hotelu (Przewidujemy, że wszyscy uczestnicy będą
nie później niż do godziny 16:00 na miejscu)
20:00 - Spotkanie organizacyjne dla uczestników oraz wspólna kolacja w wybranej restauracji
w Warszawie

8.08 - 9.08 (poniedziałek, wtorek):
Pierwsze 2 dni wydarzenie odbywać się będzie w Warszawie przy następującym
harmonogramie:
Dzień 1 i 2:
Od 9:00 do 10:30 – Pierwsze wykład merytoryczny
Od 10:30 do 10:45 – Przerwa kawowa
Od 10:45 do 12:15 – Drugi wykład merytoryczny
Od 13:00 do 16:00 – Czas wolny na odpoczynek, obiad.
Od 16:00 do 20:00 – Oficjalne spotkania w ramach projektu w jednym z wybranych miejsc
(Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelaria Prezydenta, Kancelaria Premiera
20:30 – Powrót i czas wolny

10.08/11.08 (środa, czwartek):
W środę o 9:00 wyjeżdżamy autokarem do Gdańska, do którego dojedziemy mniej więcej o
godzinie 13-13:30. W czasie podróży będą odbywały się 2 wykłady merytoryczne.
14:00 – zakwaterowanie w hotelu
15:00-20:00 – Zwiedzanie miasta z przewodnikiem
20:00 – Wspólna kolacja

11.08 (czwartek):
W okolicach 9:00 wyjeżdżamy z Gdańska do Malborka, gdzie spędzimy 2h na zwiedzaniu.
12:30/13:00 – Wyjazd z Malborka do Torunia
15:00 – 19:00 – Zwiedzanie Torunia +obiad
19:00 – Wyjazd do Częstochowy, gdzie będziemy mieli zakwaterowanie w Hotelu

12.08 (piątek):
10:00 – Wyjazd z Częstochowy do Krakowa (mniej więcej będziemy na miejscu o 12/12:30
wtedy nastąpi zameldowanie się w hotelu)
Z racji na długą podróż w dniu poprzednim do końca dnia przewidywany jest czas wolnu i
wspólna kolacja o 20:00

13.08(sobota):
Od 9:00 do 10:30 – Pierwszy wykład merytoryczny w Krakowie
Od 10:30 do 10:45 – Przerwa Kawowa
Od 10:45 do 12:15 – Drugi Wykład Merytoryczny
Od 13:00 do 20:00 Zwiedzanie Krakowa
Od 20:00 czas wolny

14.08 (niedziela)
9:00 - Powrót do Warszawy autokarem (około 4-5 godzin drogi)
Wyloty z Warszawy przewidziane są wieczorem w niedzielę lub w poniedziałek rano

Tematy wykładów – współpraca regionalna, gospodarka, Unia Europejska, koncepcja
Trójmorza, infrastruktura, energetyka, społeczeństwo obywatelskie.

Dodatkowe Informacje – Przewidujemy, że łącznie będzie od 20 do 30 uczestników ze
wszystkich państw Trójmorza czyli z Austrii, Bułgarii, Czech, Chorwacji, Estonii, Litwy,
Łotwy, Polski, Słowacji, Słowenii, Rumunii i Węgier.

