6. FESTIVALUL INTERNAȚIONAL
de folclor, coruri și orchestre
ROMA–ITALIA
“Colosseum”
11. - 14.08.2017.
Festivalul organizează Mediteranian Organization în cooperare cu
ComunitateA Locală, Camera de comerț și ansamblul local. Festivalul va fi urmărit
de medii locali și internaționali de presă și televisiune. Primarul sau deputatul
primarului din fiecare oraș din care vin participanții festivalului va fi musafirul de
onoare al festivalului, pe contul organizatorului.
Roma este capitala Italiei și al regiei Lațio, cunoscută și ca „capitala lumii”,
„orașul etern” sau „orașul pe șapte dealuri”. Se află în partea de vest a părții
centrale a peninsulei Apenine și este casa a mai mult de 2 milione de locuitori. După
legendă, orașul Roma au înființat-o frații Romulus și Remus în 21 aprilie 753. Î.e.n,
dar astăzi Roma reprezintă orașul miraculoaselor contraste și unul dintre cele mai
vizitate orașe ale lumii. Se crede că, nu depinde de câte ori vizitați Roma, de firecare
dată va fi de asemenea de excitant și de diferent. Un amestec specific al istoriei,
valori specifice artistice, tradiție, magia cunoscutei bucatării italiane, muzici, modă și
farmecul irezistibil, sunt numai unele din cauze din care Roma este vizitată de
milione de turiști în fiecare an, și de fiecare dată să îtorc cu drag. Roma este orașul
modei, glamurului, eleganței, oamenilor care zâmbesc și scenelor izbitoare. Pentru o
experiență “romană” adevărată obligatoriu este espresso, pasta și banul de noroc
lapădat peste umărul drept în Fontanul di Trevi.

PROGRAMUL:
1. zi– 11.08. Șosirea în Roma. Cazarea în obiectul ales. Timp liber pentru activitățiile
individuale. Cină. Amânarea pentru a doua zi.
2. zi– 12.08. Dejunul. Conferința de presă. Timp liber pentru activitățiile individuale.
Tur facultativ al orașului (Coloseum, Fontanul Di Trevi, Piața Spaniolă, forumul
Roman, Piața Campodilio, Palatul Masimo, Piața florilor…). Ceremonia deschiderii.
Aspectul grupelor. Cină. Ieșire facultativă la un restaurant cu mâncare tradițională
italiană. Amânarea pentru a doua zi.
3. zi– 13.08. Dejunul. Prezentație info în sala de conferințe a hotelului. Tur facultativ
al orașului sau visita Vaticanului, cel mai mic stat independent din lume, care se află
în inima Romei. Aspectul grupei. Ceremonia de închidere. Cina. Ieșire facultativă în
discotecă. Amânarea pentru a doua zi
4. zi– 14.08. Dejunul.Plecarea grupelor. Terminarea serviciului.

*Călătoria la Roma: Ghid - http://www.youtube.com/watch?v=vClwhyX3Ws4

PREȚUL DE PERSOANĂ:
HOTEL SHEPPERS ***

www.scheppers-hotel.com

HOTEL STAR***+

www.hotelstar-roma.it

HOTEL ALBERGO DEI LEONI***

www.albergodeileoni.it

HOTEL VALERY***/ HOSTEL

www.hotelvalery.it

149€
Extra zi 50€
129€
Extra zi 43€
109€
Extra zi 37€
99€
Extra zi 33€

* Ofertă specială: grupele care au participat deja la festivalele noastre au 10%
reducere la prețul pachetului.
PREȚUL INCLUDE:
 Cazarea în obiectul ales în camerele cu două, trei sau patru paturi pe bază de
jumătate de pensiune (dejun și cină) 
 Participarea la festival 
 Escort pe decursul festivalului 
 Diploma, placă, fotografiile și video 

PREȚUL NU INCLUDE:
 Excursiile facultative 
 Costurile individuale și toate costurile din afară de programul prezis 
EXCURSIILE FACULTATIVE:
 Transfer de/până la aeroport 
- autobuz, până la 30 de persoane: 230€ (o direcție)
- autobuz, până la 50 de persoane: 300€ (o direcție)
 Ghid de tur pentru Roma (prețul depinde de limba aleasă) 

 Biletul pentru Coloseum+Forumul Romanum+Palatine: 12€ + 2€
pentru rezervarea obligatorie a grupelor 

 Biletul pentru Muzeul Național Roman (termele lui
Dioclecian, Palazzo Massimo,Palazzo Altemps,Crypta Balbi 

 Galeria națională de artă modernă: 9€ 
- Piramida: 6.50€ + rezervarea 1.5€
 Vatican și Basilica Sf. Petru :17€ (rezervarea 4€ de persoană) 

 Biletele care valorează șapte zile pentru Caracalla, Villa dei Quintili și
Mausoleul Cecilia Metella : 7€ de persoană ( rezervarea este
recomandată 2.2€, pentru grupe 30€) 

  Muzeul Național Castel Sant'Angelo: 11€ 
(rezervarea este recomandată pentru gupuri 1€ de
persoană) (prețul se poate schimba în decursul expozițiilor) 

  Casa - Muzeu Giorgio de Chirico: 8 €, rezervarea necesară 
 City Tour Hop on Hop Off Bus: 21 € de persoană 
 Cină în restaurant cu muzică live (cină și o băutura inclusă în preț): 18€ 
 Discotecă: 8€ 

OBSERVAȚII:
- Extra taxă pentru camera cu două paturi: 7€ de persoană pe zi
- Extra taxă pentru camera cu un pat pe zi de persoană:
Hotel Scheppers 3*
32€
Hotel Star 3*+
30€

Hotel Albergo dei Leoni

26€

Organizatorul își rezervă dreptul de a înschimba terminele și termeni excursiilor
facultative și unelor articole din program ca urmare a unelor circumstanțe obiective.

MEDITERANIAN ORGANIZATION
www.mediteranian-folklore-festivals.org
organizatia.mediteranian@gmail.com
Kostas Leivadiotis: +381114076490
+381628754729
+381655288004

