3. FESTIVALUL INTERNAȚIONAL
de folclor, coruri și orchestre
“Dancing in the City of Flowers”
Timișoara, România
19 - 23. august 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.
Timișoara – Cel mai mare oraș în partea de vest a României. Timp îndelungat a
fost sub influeța diferitelor culturi, dintre care cel mai notabil a fost cel turcesc,
austriac și german și sârbesc. Orașul acesta cu farmec, este situat pe râul Bega,
este o trezorie bogată culturală. Din cauză că este locul de adunare a
festivitățiilor de muzică și teatru, galeriilor de artă și muzeelor dar și a petrecerii
de seara, deseori se compară cu Viena, de aceea și denumirea de “Viena mică”.
Interesant este faptul că Timișoara a fost primul oraș din Europa și al doile din
lume după New York care a introdus sistemul de iluminat stradal. La Timișoara
se pot afla o mulțime de biserici, monumente și prea frumoasele piațe baroce,
situate în inima orașului.

PROGRAMUL:

1. zi- 19. august Șosirea la Timișoara. Cazarea în obiectul ales. Timp liber pentru
activitățiile individuale. Cină. Cazare.
2. zi- 20. august Dejunul. Conferința de presă. Tur facultativ al orașului (Piața
victoriei, Biserica (românească) a mitropoliiei Bănățene, Muzeul
revoluției, Piața unirii, Biserica Ortodoxă Română, Muzeul etnografic
Bănățean, Piața eliberări, castelul Huniade...). Pachet de prânz.
Ceremonia de deschidere a festivalului. Performanțele grupelor. Cină.
Ieșire de seara la discotecă. Cazare.
3.zi- 21. august Dejunul. Tur facultativ al orașului (Muzeul de artă, Palatul Baroc,
Muzeu satului bănățean, Parcul trandafirilor…). Timp liber pentru
activițățiile individuale. Pachet de prânz. Performanțele grupelor.
Ceremonia de închidere a festivalului. Cină. Ieșire la restaurant cu
muzică live (opțional). Cazare.
4.zi- 22. august
Dejunul. Timp liber pentru plimbare. Timp liber pentru
activitățiile individuale. Cină. Ieșire de seara la discotecă (opțional.
Cazare.
5.zi- 23. august

Dejunul. Plecarea grupelor. Terminarea serviciului.

Călătoria la Timișoara- Ghid turistic: https://www.youtube.com/watch?v=kT8gZ1zBa78

PREȚUL DE PERSOANĂ:
Hotel

***

Pensiune/Hotel

**

129€
109€

* 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, + Pachet de prânz
)
 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 ȘI SERVICIILE:
 Biletele pentru muzee ≈ 3 €
 Ghid turistic pentru toate excursiile (prețul depinde de limbă 80- 100€)
 Transfer de/până la aeroport
 Discotecă- 6 €
 Restaurant cu muzică live - 15€
OBSERVAȚII:
- Extra taxă pentru camera cu două paturi : 5€ pe zi de persoană
- Extra taxă pentru camera cu un pat pe zi de persoană:
Hotel ***
20€
- Posibilitatea prelungirii rămâneri , prețul pe zi de persoană:
Hotel ***
33€,
Hotel **
28€
- Pentru fiecare 20 de persoane dintr-un grup persoana 21 este gratuit
(* Gratuitatea se aplica pe prețurile regulate ale fiecărui festival și
nu include taxele suplimentare)
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: +381628754729
+381114076490
+381655288004

