
     

Ediţia XII – FESTIVALUL INTERNAŢIONAL 
DE FOLCLOR, CORURI ŞI ORCHESTRĂ 

ZAGREB, PULA, ROVINJ - CROAŢIA 
“Istarske Igre” 

30 Aprilie – 05 Mai 2020 
 

Festivalul este organizat de Mediteranian Organization în cooperare cu 
municipalitatea locală, camere de comerț și ansambluri de folclor locale. 
Festivalul este mediatizat prin presa şi televiziunile locale și internaționale. 
Primarii sau viceprimarii orașelor din care provin participanții sunt invitaţi 
onorifici ai festivalului, cheltuielile aferente urmând a fi acoperite de către 
organizatori. 

Zagreb, capitala Republicii Croația, dar și cea mai importantă destinație 
culturală, economică, cinematografică sau sportivă a țării. Este situat pe versantul 
sudic al Muntelui Medvednica, pe malurile râului Sava. Acest oraș european 
merită vizitat datorită numeroaselor sale monumente istorice și a arhitecturii sale 
medievale. 

Pula, cel mai mare oraș și port istrian, este un centru comercial și administrativ 
aglomerat, dar şi o destinație de vacanță atractivă pentru mulți turiști, în care 
soarele strălucește 2350 ore pe an. Tradiția orașului este înregistrată în fiecare 
piatră, așa cum o demonstrează numărul mare de monumente culturale și istorice 
din aproape toate perioadele trecutului său, multe dintre ele făcând parte din 
țesătura orașului. 

Rovinj - În trecut, sat de pescuit și port pentru pescuit, Rovinj a păstrat încă un 
puternic spirit pescăresc. Pe coastă, în centrul orașului Rovinj, se mai văd şi astăzi 
numeroase bărci de pescuit și bărcuţe de tot felul. Pitorescul oraș istrian este o 
oază care unește frumusețea naturii cu condiții climatice excepționale, ceea ce 
face ca șederea în Rovinj, în orice moment al anului, să fie confortabilă pentru toți 
doritorii de vacanță, relaxare şi odihnă. 



 
 
 

PROGRAM: 
 

Ziua 1 – 30 Aprilie: Sosire la Rovinj/Pula. Cazare la hotelul ales. Opţional: tur oraşe 

Pula şi Rovini. Timp liber pentru activităţi individuale. Cina. Cazare de noapte. 

Ziua 2 – 01 Mai: Mic dejun. Conferinţă de presă la centrul de presă. Opţional:  

vizitare obiective turistice din Zagreb: Catedrala, Biserica Sf. Marcu, Piața Jelacic, 

Turnul Lotršćak, Muzeul Mimara și Muzeul Arheologic... Ceremonia de deschidere 

a festivalului. Spectacole grupe participante. Cina. Opţional: ieşire de seară la 

discotecă. Cazare de noapte. 

Ziua 3 – 02 Mai: Mic dejun. Prezentare informativă în sala de conferinţe a 

hotelului. Opţional: croazieră cu vaporaşul. Spectacole  grupe participante. 

Ceremonia de închidere a festivalului. Cina. Opţional: ieşire de seară, socializare. 

Cazare de noapte. 

Ziua 4 – 03 Mai: Mic dejun. Check out hotel şi plecări. Terminarea serviciilor. 

 
* Excursie la Zagreb – Ghid turistic - www.youtu.be/NuDd-nBtB0w 
 

PREŢ / PERSOANĂ: 

Hotel ***  
PREŢ AGREAT 

Hostel   

*Ofertă specială: Grupurile care au participat deja la alte festivaluri ale 
Mediteranian Organization beneficiază de un discount de 10% 
 

PREŢUL INCLUDE: 
 

• Cazarea în hotelul ales în camere cu două, trei sau patru paturi cu  

demipensiune (mic dejun și cină) 

• Taxa de participare la festival 

• Însoțire pe parcursul festivalului 

• Diplome/certificate, plachete, fotografii și înregistrări video 

 

PREŢUL NU INCLUDE: 
 

• Excursiile opţionale 

• Cheltuielile individuale și toate cheltuielile din afara programului prezentat 

 
 
 
 

http://www.youtu.be/NuDd-nBtB0w


 

EXCURSII OPŢIONALE ŞI SERVICII: 
 

• Transfer cu autobuzul de la / la Aeroport 

• Ghid tur Zagreb (preţul variază în funcţie de limbă) 

• Cina la restaurant cu muzică live (o băutură este inclusă în preţ) 

• Discotecă: 6€ / persoană 

• Turnul Lotršcak:  5€ / persoană 

• Muzeul Mimara:  7€ / persoană 

• Muzeul Arheologic: 5€ / persoană 

• Tururi oraşe Pula şi Rovinj 

 

OBSERVAŢII: 
 

• Extra taxă pentru camera dublă: 5 Euro / persoană / zi. 

• Extra taxă pentru camera single / persoană / zi. 

 
 

Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba termenii și condiţiile  

referitoare la excursiile opţionale și la unele detalii din program,  

datorită unor circumstanţe obiective. 

 

 

 
 
 


