9. FESTIVAL INTERNAȚIONAL
de folclor, coruri și orchestre
R I M I N I- S A N M A R I N O- F I R E N Ț A
“Gioiello dell'Adriatico”
25 - 30.07.2017.
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.
Rimini este oraș în regiunea Emilia – Romania și tot odată orașul principal
a provinciei Rimini. În el locuiesc 146,606 de locuitori. Este situat la marea
Adriatică între râurile Marechia și Auza. În tot cazul este unul dintre localitățiile
preferate ca stațiune de vară în Europa, datorită plajei de 15km de lungime, și
peste 1000 de hotele de lux, multor baruri, restaurante și cluburi de noapte.
În apropiere de Rimini se află San Marino unde se poate vede un mare număr
de monumete cultural-istorice. În anul 1843. la Rimini a fost deschisă prima baie
publică, singurul oraș este oglinda culturii romane. De asemenea, Rimini este
cunoscut ca orașul natal al cunoscutului regizor Federico Felini.

PROGRAMUL:
1.zi 25.07.

Șosirea la Rimini. Cazarea în hotelul ales. Cină. Cazare.

2. zi 26.07.
Dejunul. Conferința de presă. Tur facultativ în Firența (Piazza del
Duomo, catedrala Santa Maria Novela, Ponte Vecchio...). Întoarcerea în Rimini.
Timp liber. Cină. Cazare.
3. zi 27.07.
Dejunul. Prezentația info în sala de conferințe a hotelului. Tur
facultative în San Marino, una dintre cele mai mici republici ale lumii.
Întoarcerea în Rimini. Ceremonia deschideri festivalului. Performanțele
grupelor. Cină. Cazare.
4. zi 28.07.
Dejunul. Tur faculativ al orașului (Arco d'Augusto, Ponte di
Tiberio, Tempio Malatestiano, Fontana dei Quattro cavalli...). Performanțele
grupelor. Ceremonia închideri festivalului. Cină. Cazare.
5. zi 29.07.
Dejunul. Tur facultativ al orașului. Timp liber pentru activitățiile
individuale. Cină. Cazare.
6. zi 30.07.

Dejunul. Părăsirea hotelului. Terminarea serviciului.

 Călătoria la Rimini,San Marino – Ghid http://www.youtube.com/watch?v=j3rgFStBvJQ

PREȚUL DE PERSOANĂ:
hotel Buenos Aires
hotel Santiago
hotel Evelyn http://www.hotelevelyn.it/
hotel Marika http://www.hotelmarika.it/
hotel Mirador http://www.hotelmirador.it/
hotel Alba Marinara http://www.hotelalbamarinararimini.it/
hotel Bergamo

129€
hotel Asso http://www.hotelasso.net/
hotel Villa del bagnino
hotel Villa Paola
hotel Villa Elisa
hotel Gamma
hotel San Remo http://www.hotelsanremorimini.com/

* 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 aeroport-hotel-aeroport
- cu autobuzul într-o direcție, până la 30 de persoane - 350 €
- cu autobuzul într-o direcție, până la 50 de persoane - 380 €
 Turul Firenței
- Prețul autobuzului de persoană – 18€
- Ghid de tur pentru Firența 120–140€ (prețul depinde de limbă)
- Palazzo della Signoria – 10€, biletul de muzeu
- 10€, biletul pentru turn
- 14€, împreună muzeul și turnul
- Santa Maria Novella – 3,50€
- Bazilica Santa Croce – 6€
- Sinanoga și muzeul evreilor – 6,50€
- Galeria Ufici – od 6,50€
 Turul San Marino
Prețul autobuzului de persoană – 10€
Ghid de tur pentru San Marino 100 –120€ (prețul depinde de limbă)
Muzeul național – 4€, biletul
Muzeul San Francesco – 4€
Muzeul armamentelor antice – 4€
Muzeul figurilor de ceară – 4€
 Turul Rimini
- Ghid de tur pentru Rimini 80-100€ (prețul depinde de limbă)
- Italia în miniatură (Rimini) - 22€, biletul

- Delfinarium (Rimini) - 13€, biletul
 Discotecă 8€
 Cină cu muzică li6ve – cină și o băutură inclusă în preț – 18€

OBSERVAȚII:
- Extra taxă pentru camera cu două paturi 5€ de persoană pe zi.
- Extra taxă pentru camera cu un pat :
Hotel*** 16€ pe zi
- Posibilitatea prelungiri rămâneri :
Hotel *** 26 € pe zi
- Pentru fiecare 25 de persoane dintr-un grup persoana 26 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: +381655288004
+381114076490
+381628754729

