
 
 
 
 
 

 

Ediţia XI - FESTIVALUL  INTERNATIONAL   
de folclor, coruri şi orchestră 

MONTECATINI – FLORENŢA - PISA  
"Tramonto Sul Lungomare"   

11 – 15 August 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. 

Florenţa, capital regiunii Toscana din Italia, este casă pentru multe opere de artă 
şi arhitectură din epoca Renascentistă. Unul dintre locurile iconice este Duomo, o 
catedrală cu o cupolă din plăci de teracotă, proiectată de Brunelleschi şi cu un turn 
clopotniţă de Giotto. În Galeria Academiei se află sculptura David a lui Michelangelo. În 
Galeria Uffizi sunt expuse “Naşterea lui Venus” a lui Botticelli şi “Buna Vestire” a lui da 
Vinci. 

Montecatini Terme este un oraş din Toscana cunoscut pentru complexul spa 
Parco delle Terme în stil art nouveau. Lucrări celebre ale lui Joan Miró şi Claes 
Oldenburg sunt expuse în the MO.C.A. (Montecatini Contemporary Art), aflat la primul 
etaj al Primăriei. Un funicular urcă până în satul Montecatini Alto, unde se află Torre 
dell’Orologio, un turn cu ceas medieval, plus Biserica Romanescă Santa Maria di Ripa. 

Pisa este un oraş legendar şi unul dintre cele mai faimoase din această regiune a 
Italiei. Pentru cei care doresc să viziteze Pisa, acest oraş are o multitudine fantastic de 
clădiri istorice frumoase şi adăposteşte peste 20 de biserici istorice. Mai mult, Pisa are 
cîteva muzee de clasă mondială, iar de-a lungul râului Arno este un peisaj minunat. 
Acest oraş istoric merită mai mult decât o vizită în grabă şi poate fi o bază foarte 
bună pentru explorarea întregii regiuni Toscane. 

 
 

 
 



 

 

Ziua 1 - 11 August: Sosire la Montecatini. Cazare la hotelul ales. Timp liber pentu 

activităţi individuale. Cina. Cazare de noapte. 

Ziua 2 - 12 August: Mic dejun. Conferinţă de presă la centrul de presă. Opţional: 

excursie la Florenţa (Piazza del Duomo, Santa Maria Novella, Ponte Vecchio etc.). 

Întoarcere la hotel. Cina. Opţional: ieşire de seară. Cazare de noapte. 

Ziua 3 - 13 August: Mic dejun.  Opţional: excursie la Pisa (Turnul Înclinat – unul 

dintre simbolurile Italiei, faimoasa Catedrală Pisa Duomo şi Baptisteriul ....). 

Întoarcere la hotel. Ceremonia de deschidere a festivalului. Spectacole grupe 

participante.  Cina. Opţional: ieşire de seară. Cazare de noapte. 

Ziua 4 - 14 August: Mic dejun. Opţional: tur Montecatini. Spectacole grupe 

participante. Ceremonia de înmânare a premiilor şi închiderea festivalului. Cina. 

Opţional: ieşire de seară. Cazare de noapte. 

Ziua 5 - 15 August: Mic dejun. Check out hotel şi plecări. Terminarea serviciilor. 
 
*Trip to Montecatini– Travel guidewww.youtube.com/watch?v=abY33tp2SYs 
 

PREŢ / PERSOANĂ: 

Hotel 3*  PREŢ AGREAT 

Hotel 2*  PREŢ AGREAT 

 

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

• 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 
 

 

PROGRAM: 

PREŢUL INCLUDE: 

http://www.youtube.com/watch?v=abY33tp2SYs


  PREŢUL NU INCLUDE: 

• Excursiile opţionale 

• Cheltuielile individuale și toate cheltuielile din afara programului prezentat 

 EXCURSII OŢIONALE ŞI SERVICII: 

• Excursie la Florenţa : Transfer autocar: 18€ / persoană 
- Ghid pentru tur Florenţa: 120€ - 140€ (preţul depinde de limba aleasă) 
- Palazzo della Signoria: 10€ / persoană  
- Intrare turn: 10€ / persoană 
- Bilet pentru muzeu şi turn: 14€ / persoană 
- Santa Maria Novella: 3,50€ / bilet / persoană 
- Basilica di Santa Croce:  6€ / bilet / persoană 
- Synagogue şi Muzeul Evreiesc: 6.50€ / bilet / persoană 
- Galeria Uffizi: 6,50€ / bilet / persoană 

• Excursie la Pisa 
-   Transfer cu autocarul: 10€ / persoană 
-   Ghid pentru tur Pisa: 100€ - 120€ (preţul variază în funcţie de limba aleasă) 

• Club: 8 € / persoană 

• Cină la un restaurant cu muzică live, cu o băutură inclusă: 18€ / persoană 

 OBSERVAŢII: 

• Extra taxă pentru camera dublă / 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. 
 

 


