
 
 

Ediţia XII - FESTIVALUL INTERNAŢIONAL  
DE FOLCLOR, CORURI ŞI ORCHESTRĂ  
N I S A- M O N T E  CA R L O, F R A NŢA  

“ Danse Méditerranée ” 
30 Ianuarie - 03 Februarie 2020 

 

Festivalul este organizat de Mediteranian Organization în cooperare cu 
municipalitatea locală, Camera 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. 
 
Nisa - după numărul de locuitori şi trafic, este al doilea oraș din Franța, după 
Paris. De asemenea, ca mărime, este al doilea oraș francez de pe coasta 
mediteraneană. Nisa a fost fondată de greci, undeva în jurul anului 350 î.Hr. 
care au numit-o Nikaia, după numele zeiței victoriei, Nike. Nisa, împreună cu 
fostul Cemenelum, acum o parte din Nisa, numită Simi, a fost unul dintre 
cele mai importante porturi de pe coasta franceză. În epoca modernă, a 
devenit centrul Rivierei franceze, renumit pentru faimoasa "Promenade des 
Anglais", frumoasa ei faleză și vreme însorită.  
Oraşul Monte Carlo, cunoscut ca un paradis pentru jucătorii de noroc, se 
află în imediata sa vecinătate, astfel că puteţi să vă bucuraţi de clima blândă 
mediteraneană şi de hoteluri de lux, experimentând hedonismul în cel mai 
bun mod posibil. 
  



 

  
PROGRAM: 
 

Ziua 1 – 30 Ianuarie: Sosire la Nisa. Cazare în hotelul ales. Timp liber pentru 
activități individuale. Cazare de noapte. 
Ziua 2 – 31 Ianuarie: Mic dejun. Conferinţă de presă la centrul de presă. 
Opţional: tur oraș (La Promenade des Anglais, Hotelul Negresco, Place 
Garibaldi, Place Massena, Bulevardul Jean Madsen etc.). Timp liber. 
Ceremonia deschiderii festivalului. Desfăşurarea programului: spectacole 
grupe participante. Opţional: ieșire de noapte. Cazare de noapte. 
Ziua 3 – 01 Februarie: Mic dejun. Prezentarea info in sala de presa. Opţional: 
vizită la Monte Carlo (pista de Formula 1, Grand Casino etc.). Timp liber 
pentru activități individuale. Desfăşurare program: spectacole  grupe 
participante. Ceremonia de închidere a festivalului. Cazare de noapte. 
Ziua 4 – 02 Februarie: Mic dejun. Timp liber pentru activități individuale. 
Opţional: Cina la restaurant cu muzică live. Cazare de noapte. 
Ziua 5 – 03 Februarie: Mic dejun. Check out hotel şi plecări. Terminarea 
serviciilor. 
 

*Excursie la  Monte Carlo: http://www.youtube.com/watch?v=WNuvyHXcz0M 
  

PREŢ / PERSOANĂ  

Hotel Azurea*** www.hotel-azurea.com 

PREŢ AGREAT Hotel Premier Class */** www.premiereclasse.com 

Hotel Fomula 1*  
  

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

  PREŢUL INCLUDE: 

• Cazare în hotelul ales în camere cu două, trei sau patru paturi, cu  mic 
dejun inclus 

• Taxa de participare la festival 

• Însoțire pe parcursul festivalului 

• Diplome/certificate, plachete, fotografii și înregistrări video 
 

  PRETUL NU INCLUDE: 

• Excursiile opţionale 

• Cheltuielile individuale și toate cheltuielile din afara programului 
prezentat 

http://www.youtube.com/watch?v=WNuvyHXcz0M
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  EXCURSII OPŢIONALE ŞI SERVICII: 

 

• Bilete pentru toate tururile, excursiile și atracțiile 

• Ghidaj pentru tururile - pachet (preţul variază în funcţie de 
limbă) 

•  Transfer cu autocarul de la / la Aeroport 

▪ o direcţie -  până la 30 de persoane - 340€ 
▪ o direcţie -  până la 50 de persoane - 380€ 

• Bilet intrare în club - 7€ 

• Cina la un restaurant cu muzică live - 15€ - 20€ (cina şi o băutură 
inclusă) 

• Transfer autocar pentru Monte Carlo: 12€ / persoană 

 
  OBSERVAŢII: 
 

• Extra taxă pentru o camera cu 2 paturi / persoană / zi  
• Extra taxă pentru camera cu un pat / 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. 

 
 

 


