
 

 

 

 
 

Ediţia XI- FESTIVALUL INTERNAŢIONAL 

de FOLCLOR, CORURI ŞI ORCHESTRĂ 
BERLIN - GERMANIA 

‘’Tanzenundsingen mit uns’’ 
12 – 15 Martie 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. 

 Berlin este capitala Germaniei şi unul dintre cele 16 state ale Germaniei. Cu 3.5 
milioane de locuitori, este al doilea oraş ca populaţie şi al şaptelea la nivel de arie 
urbană în Uniunea Europeană. Situat în nord-estul Germaniei pe malurile râurilor 
Spree şi Havel, este centrul regiunii metropolitane Berlin-Brandenburg, care are 
aproximativ şase milioane rezidenţi din peste 180 naţiuni. Datorită locaţiei sale în 
câmpia europeană, Berlin este influenţat de clima temperat-continentală, cu cele 
patru anotimpuri. Berlin este cel mai bine cunoscut ca fiind de-a lungul istoriei 
capitala Germaniei, dar şi prin cosmopolitanismul şi toleranţa sa, ca şi pentru viaţa sa 
de noapte, numeroasele sale cafenele, cluburi, baruri, street art, numeroasele sale 
muzee, palate şi alte situri de interes istoric. Arhitectura berlineză este foarte variată.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAM: 
 

 
Ziua 1 – 12 Martie: Sosire la Berlin. Cazare la hotelul ales. Timp liber pentru 

activităţi individuale. Cazare de noapte. 

Ziua 2 – 13 Martie: Mic dejun. Conferinţă de presă la centrul de presă. Timp 

liber pentru activităţi individuale. Opţional: tur Berlin (Reichstag, Poarta 

Brandenburg, Gendarmenmarkt, Berlin Cathedral, Museum Island etc.). 

Ceremonia de deschidere a festivalului. Spectacole grupe participante. Opţional: 

ieşire la un restaurant local. Cazare de noapte. 

Ziua 3 – 14 Martie: Mic dejun. Prezentare informativă în sala de conferinţe. 

Opţional: croazieră cu vaporaşul - tur Berlin. Spectacole  grupe participante. 

Ceremonia de închidere a festivalului. Opţional: ieşire de seară. Cazare de 

noapte.  

Ziua 4 – 15 Martie: Mic dejun. Check out hotel şi plecări. Terminarea serviciilor. 
 

*Trip to Berlin- Travel guide - https://youtu.be/Tz0HPI1bKsQ 

 
 

PREŢ / PERSOANĂ  

Hotel ***  
E 

PREŢ AGREAT Hotel **  
 

Hostel  
 

 

PREŢUL INCLUDE: 

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

• Taxa de participare la festival 

• Însoțire pe parcursul festivalului 

• Diplome/certificate, plachete, fotografii și înregistrări video 
 

 

PREŢUL NU INCLUDE: 

• Excursiile opţionale 

• Cheltuielile individuale și toate cheltuielile din afara programului prezentat 

https://youtu.be/Tz0HPI1bKsQ


 
 

 

EXCURSII OPŢIONALE ŞI SERVICII: 

• Tur Oraş 

- Ghid turistic (preţul variază în funcţie de limba aleasă) 

- Catedrala din Berlin:  8€ / persoană 

- Turnul TV Berlin: 14€ / persoană 

- Muzeul Evreiesc: 8€ / persoană 

- Noua Sinagogă : Muzeu: 6€ / persoană, Dom: 4€ / persoană 

- Columna Victoriei: 4€ / persoană 

• Restaurant cu muzică live  (cina şi o băutură inclusă)  

• Croazieră cu vaporaşul  

• Discotecă / club  

• Grădina zoologică: 14€ / persoană (cu acvariu: 22€ / persoană) 

• Insula Muzeelor (bilet combi 20€) 

• Potsdam: 30€ / persoană 

• Tropical Island: 40€ / persoană 
 
 

NOTE 
 

• 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. 
 

 


