
 

 

Ediţia XIV - FESTIVALUL INTERNAŢIONAL 
DE FOLCLOR, CORURI ŞI ORCHESTRĂ 

„Dance in the city of light“ 
PARIS, FRANŢA 

02-06 Iulie 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. 

Paris este fără nicio îndoială unul dntre cele mai frumoase oraşe din lume, 
capitala Franţei, capitala artelor, a modei.  

Sunt milioane de lucruri de făcut şi de văzut în Paris şi oricât ai plănui să 
înveţi depre cultura pariziană, nu va fi niciodată de ajuns: să urci în vârful Turnului 
Eiffel, să te plimbi pe bulevardul Champs Elysees, să vizitezi Muzeul Luvru, să 
mergi la Euro Disney, să te bucuri de parcuri, grădini, galerii, magazine... 

  



PROGRAM: 

Ziua 1 – 02 Iulie: Sosire în Paris. Cazare în hotelul ales. Timp liber pentru activităţi 

individuale. Cazare de noapte. 

Ziua 2 – 03 Iulie: Mic dejun. Conferinţă de presă la centrul de presă. Opţional: 

Excursie turul oraşului (Turnul Eiffel, Luvru, Versailles). Ceremonia de deschidere. 

Desfăşurare program – spectacole grupuri participante. Opţional – ieşire de 

seară. Cazare de noapte. 

Ziua 3 – 04 Iulie: Mic dejun. Timp liber pentru activităţi individuale. Opțional – 

croazieră pe râul Sena. Desfăşurare program – spectacole grupuri participante. 

Ceremonie de închidere a Festivalului. Opţional – ieşire de seară la Moulin Rouge. 

Cazare de noapte. 

Ziua 4 – 05 Iulie: Mic dejun. Opţional – tur în Montmartre. Opţional – Cina la 

restaurant cu muzică live. Cazare de noapte. 

Ziua 5 – 06 Iulie: Mic dejun. Check out hotel şi plecări. Terminarea serviciilor. 
  

* Excursie la Paris – Travel guide http://www.youtube.com/watch?v=lbw29ERS5f8  
 

PREŢ / PERSOANĂ 

Hotel Kyriad*** www.kyriad.com 

PREŢ AGREAT 
Hotel Campanile*** www.campanile.com  

Hotel Premier Classe**/* 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: 

• Cazarea 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, plachete, fotografii și înregistrări video. 
   

PREŢUL NU INCLUDE: 

• Excursiile facultative 

• Cheltuielile personale și toate cheltuielile din afara programului prezentat. 

http://www.youtube.com/watch?v=lbw29ERS5f8
http://www.kyriad.com/
http://www.campanile.com/
file:///C:/Users/Dropbox/Programs/OK%20ENG/Engleski%20folklorni%20OD%20MAJA%202015/www.premiereclasse.com


EXCURSII OPŢIONALE ŞI SERVICII: 
  

▪ Transfer cu autocarul de la / la Aeroport 

• o direcţie, grup până la 30 de persoane: 340€ 

• o direcţie, grup până la 50 persoane: 380€ 
▪ Bilete pentru toate locaţiile şi tururi prin oraş  
▪ Transfercu autocarul - o direcţie: 19€ / persoană 
▪ Ghid pachet tururi: 150€ - 170€ (preţul variază în funcţie de limba aleasă) 

• Turnul Eiffel – până la nivelul doi - 7.50€ 

• The Eiffel Tower – până la vârf - 13.50€ 

• Luvru – transfer autocar: 6€ / persoană 

• Luvru – bilet intrare: 12€ / persoană 

• Versailles - excursie – transfer autocar: 9€ / persoană 

• Versailles – bilet intrare: 18€ / persoană 

• Moulin Rouge - 99€ - 199€ 

• Cină la restaurant cu muzică live şi o băutură inclusă - 15€ - 20€ 

• Croazieră pe râul Sena - 15€ - 20€ 

• Club - 9€         
 

OBSERVAŢII: 
 

• Extra taxă pentru camera dublă / 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. 
 

 


