
 

 
 

Ediţia X - FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE 
FOLCLOR, CORURI ŞI ORCHESTĂ 

 “Magic in old city”  
Durres – Albania 

15 – 20 Iulie 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. 

Durres este un oraș - port pe coasta Adriaticii, la 33 km vest de Tirana şi unul 
dintre cele mai vechi orașe din Albania. Este menționat în secolul al VII-lea î.e.n., 
când poetul roman Katulus a numit-o "taverna Adriatică". Durres este diferit de 
alte părți ale Albaniei, tocmai datorită turismului dezvoltat, astfel încât plajele, 
restaurantele și cafenelele nu dau impresia că erați în fosta țară cu cea mai mare 
proeminență din Europa. 

 



 
Ziua 1 – 15 Iulie: Sosirea la Durres. Cazarea în hotelul ales. Timp liber pentru 
activități individuale. Cina. Cazare de noapte. 

Ziua 2 – 16 Iulie: Mic dejun. Opţional: turul orașului Durres.  Conferinţă de presă 
la centrul de presă. Cina. Timp liber. Cazare de noapte. 

Ziua 3 – 17 Iulie: Mic dejun. Opţional: excursie la Tirana. Ceremonia de 
deschidere a festivalului. Desfăşurare program: spectacole  grupe participante. 
Cina. Cazare de noapte. 

Ziua 4 – 18 Iulie: Mic dejun. Opţional: croazieră cu vaporaşul până la  Podgorica. 
Timp liber. Desfăşurare program: spectacole grupe participante. Ceremonia de 
închidere a festivalului. Cina. Opţional: ieşire în club. Cazare de noapte. 

Ziua 5 – 19 Iulie: Mic dejun. Opţional: tur. Timp liber la plajă. Cina. Opţional: 
ieşire la restaurant. Cazare de noapte. 

Ziua 6 – 20 Iulie: Mic dejun. Check out hotel şi plecări. Terminarea serviciilor. 
 

* Ghid turistic – Durres  - www.youtube.com/watch?v=d7N9509jWSk 

 

PREŢ / PERSOANĂ: 

Hotel ****  

PREŢ AGREAT 
Hotel ***  

Hotel **/*  

Pensiune/Apartamente 

 
*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=d7N9509jWSk


PRETUL NU INCLUDE: 
 

• Excursiile opţionale 

• Cheltuielile individuale și toate cheltuielile din afara programului 
prezentat 

 
 

 

• Transfer cu autocarul Aeroport Tirana – hotel Durres – Aeroport 
Tirana: 

▪ o direcţie, grup până la 25 persoane 

▪ o direcţie, grup până la 50 persoane 

• Bilete pentru toate locaţiile şi excursiile opţionale 

• Bilete pentru toate excursiile şi tururile oraşului 

• Croazieră opţională cu vaporaşul – Podgorica 

• Excursie opţională la Tirana 

• Ieşire opţională la restaurant 

• Ieşire opţională în club 
 

OBSERVAŢII: 

• Extra taxă pentru camera dublă 5 Euro / 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. 
 

 

EXCURSII OPŢIONALE ŞI SERVICII: 


