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Studenți beneficiari:

• Ichim Andreea (NTMF)
• Erdes Alexandru (NTMF)
• Hapliuc Diana Elena 

(NTMF)

• Dumitru Andrei (NTMF)
• Chivereanu Ionuț (NTMF)
• Matei Gheorghe Marian (ELN)
• Ciocan Adrian Iulian (ELN)



Academia Navală “Nikola Vaptsarov”
• Este cea mai veche instituție
educațională de stat din Bulgaria.

Aceasta se află în Varna și își 
asumă un rol activ în dezvoltarea 
strategiilor în domeniul educației 
și formării în domeniul maritim.



Hărți ale 
unității 
pentru 

orientare



Academia este dotată cu 
săli moderne de clasă și 

laboratoare.



Cazare

• Însă am vizitat și căminul ,camerele sunt curate ,au 
mobilier nou ,baie în fiecare cameră și este situat la 
2 minute de academie. Dintre dezavantajele 
apartamentului, ar fi cheltuielile mai mari ,cât și 
distanța parcursă până la academie ,care ia în jur de 
30 de minute.

In ce privește cazarea  ,am ales să închiriem 
un apartament în centrul orașului, deși am 

avut oportunitatea de a sta la cămin.



Costuri

• Pentru o masă în oraș, 
am dat undeva între 10 
și 15 leva.

• Pentru cumpărături
ocazionale la 
supermarket ,am dat în 
medie 30 leva,în 
funcție de necesități.

• Chiria pe lună la 
apartament a fost 100 
euro pe lună + utilități.



Activități recreative



Orașul privit de 
la Sinatra Bar

Etajul 16



Muzeul Retro &Muzeul de ceară



Capul 
Caliacra





Port Varna



Plaja este aproape atât de 
academie cât și de centrul 

vechi și este mereu populată.

Plaja



Prietenii 
legate



Date de contact Chivereanu Ionuț
• chivereanu_ionut@yahoo.com
Matei Gheorghe Marian
• mateimarian1994@gmail.com
Dumitru Andrei Laurențiu
• adydumy126@yahoo.com
Ciocan Adrian 
• adrianciocan97@yahoo.com

Hapliuc Diana Elena:
• dianaelena2199@yahoo.com
Ichim Andreea:
• andreea_ichim98@yahoo.com
Erdes Alexandru Ștefan
• stefan98alex@gmail.com
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