
 

Ediţia XVI - FESTIVALUL INTERNAŢIONAL
DE FOLCLOR, CORURI ŞI ORCHESTRĂ

I S T A N B U L – TURCIA
"Aventura în Bosfor"
27 - 30 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  și  televiziunile  locale  și  internaționale.
Primarii  sau  viceprimarii  orașelor  din  care  provin  participanții  sunt  invitați
onorifici  ai  festivalului,  cheltuielile  aferente  urmând  a  fi  acoperite  de  către
organizatori.
   Istanbul - un oraș pe două continente, combinația dintre Est și Vest, Europa și
Asia,  cu  un  patrimoniu  cultural  influențat  de  patru  mărețe  civilizații  (Greacă,
Romană, Bizantină, Otomană), care lasă fără cuvinte orice vizitator. A fost creată
de  patru  mari  civilizații:  Grecia,  Romanul,  Bizantinul  și  Otomanul.  De-a  lungul
istoriei  sale,  orașul  și-a  schimbat  numele  de  câteva  ori:  Bizanț,  Noua  Romă,
Constantinopol și Istanbul. Astăzi, Istanbul este o metropolă cu peste 17 milioane
de locuitori. Piața modernă Taksim, zona Beyoglu și Osmanbey vă va face să vă
simțiți ca în orice altă metropolă din lume, în timp ce mergând prin piața Sultan
Ahmetov  va  fi  ca  o  călătorie  în  timp.  Nou  și  vechi,  Orient  și  Europa,  Islam  și
Creștinism, nu le veți întâlni niciodată atât de interconectate și inseparabile ca în
Istanbul.
       



PROGRAM:

Ziua 1 – 27 Martie:  Sosirea la Istanbul.  Cazarea în hotelul ales. Timp liber pentru

activități individuale. Cina. Cazare de noapte.

Ziua 2 – 28 Martie:  Mic dejun. Conferință de presă la centrul de presă. Opțional:

turul orașului (Hagia Sofia, Moscheea Albastră, Marele Bazar, Podul Bosfor, shopping

etc.).  Ceremonia  de  deschidere  a  festivalului.  Desfășurare  program:  spectacole

grupe participante. Cina. Opțional: ieșire la restaurant. Cazare de noapte.

Ziua 3 – 29 Martie: Mic dejun. Opțional: croazieră cu vaporașul în Bosfor. Opțional:

tur Palatul Topkapi. Desfășurare program: spectacole  grupe participante. Ceremonia

de închidere a festivalului. Cina.  Opțional: ieșire de seară la un restaurant turcesc

tradițional. Cazare de noapte.

Ziua 4 – 30 Martie: Mic dejun. Check out hotel și plecări. Terminarea serviciilor.
*Ghid turistic -Istanbul http://www.youtube.com/watch?v=OFXBgFTzPbY

PREŢ / PERSOANĂ:
Hotel Golden City 
Hotel Kent

****
****

www.goldencity.inistanbulhotels.com/en/

www.  kenthotel  .com  

PREŢ AGREAT

Hotel Grand Emin
Hotel Washington
Hotel Benler
Hotel Erboy
Hotel Grand Tahir
Hotel Sangcalar

****Ž
***
***
*** 
***
***

www.grand-emin.inistanbulhotels.com

www  .  grand  -  washington  .  com  

www  .  benlerotel  .  com  

www  .  erboyhotel  .  com  

www  .  glorioushotelistanbul  .  com  

http://grand-sagcanlar-hotel.hotel-istanbul.net/en/

Hotel Tayhan
Hotel Grand Liza
Hotel Ilkay
Hotel Agan

***
***
***
***

www.  hoteltayhan  .com  

www.hotel  liza  .com  

www.ilkayhotel.com

www.aganhotel.com

Hostel

*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
demipensiune (mic dejun și cină)

 Taxa de participare la festival
 Însoțire pe parcursul festivalului
 Diplome/certificate, plachete, fotografii și înregistrări video

http://www.ilkayhotel.com/
http://www.hotelliza.com/
http://www.aganhotel.com/
http://www.hoteltayhan.com/
http://www.grand-washington.com/
http://www.erboyhotel.com/
http://www.kenthotel.com/
http://www.glorioushotelistanbul.com/
http://www.benlerotel.com/
http://www.goldencity.inistanbulhotels.com/en/
http://grand-sagcanlar-hotel.hotel-istanbul.net/en/
http://www.grand-emin.inistanbulhotels.com/
http://www.youtube.com/watch?v=OFXBgFTzPbY


 PRETUL NU INCLUDE:

 Excursiile opționale
 Cheltuielile individuale și toate cheltuielile din afara programului prezentat

EXCURSII OPŢIONALE ŞI SERVICII:
 Transfer cu autocarul de la / la Aeroport

 o direcție, grup până la 30 de persoane: 95€
 o direcție, grup până la 50 persoane: 130€

 Bilete pentru toate excursiile, tururile şi atracţiile
 Tur oraş
 Ghidaj tur Istanbul 80-100 € (preţul variază în funcţie de limba aleasă)
 Hagia Sofia - 9€ / bilet
 Muzeu Kariye – 5.5€ / bilet
 Marele Palat - 3€ / bilet
 Muzeul Fethiye - 2€ / bilet
 Palatul Τopkapi - 9€ / bilet
 Hammam şi masaj - 15€- 40€ / persoană
 Cina  "Gar"  într-un  restaurant  cu  muzică  live și  program  internațional  (o
băutură inclusă) - 25 € / persoană
 Excursie cu barca cu ghid pe Bosfor - 12 € / persoană
 Cina "Kumkapi", prețul depinde de masa aleasă
 Discotecă - 6€ / persoană

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.


