11. FESTIVALUL INTERNAȚIONAL
De folclor, coruri și orchestre
BUCUREȘTI, R O M Â N I A
“Micul Paris”
16 – 19. 11. 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.
București- capitala României, se află în sudul țării de ambele părți a râului
Dambovita, la o altitudine de 70-90m. Bukureștiul se alfă la vreo 225 km de la
Marea Neagra,la vreo 65 km de la Dunăre și la aproximativ 100 km de la Carpați.
Cu numărul de peste 2,1 milione de locuitori și migrațiile zilnice ajunge până la
2,3 milione de locuitori, ceea ce îl face cea mai mare metorpolă în Europa de SudEst. Sute de monumente istorice, artistice, și arhitectonice, zeci de muzee, galerii
artistice, multe parcuri și grădini au transformat Bucureștiul în cel mai mare
centru turistic din România.

PROGRAMUL
1. zi– 16.11.
Șosirea în București. Cazarea în obiectul ales.Timp liber pentru
activitățiile individuale sau pentru plecarea facultativă la Peleș și Bran (Castelele lui
Dracula), ori călătoria cu vaporul spre insula Snagov. Cina. Cazare.
2. zi– 17.11.
Dejunul. Prezentație info la hotel. Tur facultativ a Bucureștiului
(Patriarhatul Român, Muzeu Orașului, Teatrul Nacional, Athenaeumul Român, Palatul
Regal...). Pachet de prânz. Ceremonia de deschidere a festivalului. Performanțele
grupelor. Cină. Plecarea facultativă la una dintre cele mai cunostute discoteci din
București. Cazare .
3. zi– 18.11.
Dejunul. Tur facultativ a lui Bucurešti. Pachet de prânz.
Performanțele grupelor. Ceremonia de închidere a festivalului. Plecare falcultativă la
taverna română cu musică live. Cina. Cazare .
4. zi– 19.11.
Dejunul. Departarea din hotel. Terminarea serviciului.
*Excursie la București https://www.youtube.com/watch?v=yyoqQo-9YjU

PREȚUL DE PERSOANĂ
RIN Grand Hotel****
Litovoy Hotel **
Triumf Hotel **
Uranus Hotel**
Green frog Hostel
Puzzle Hostel

grand.rinhotels.ro

www.hotel-litovoicentral.ro

www.puzzlehostel.ro

119€
Extra zi 40€
89€
Extra zi 30€
79€
Extra zi 26€

* 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, + Pachet de prânz )
 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 ȘI SERVICIILE









Biletele pentru toate turele, excursiile și atracțiile
Ghid pentru toate turele(prețul depinde de limba aleasă)
Transferul de / pâna la aeroport
Călătoria cu vaporul spre insula Snagov 
Seară Românescă la restaurant /cina și o bautură inclusă in preț/
Excursie de o zi la Peleș și Bran (Castelele lui Dracula) 
Discotecă
Vizita muzeului

OBSERVAȚIE:
 Extra taxă pentru camera cu două paturi : 5€ de persoană pe zi.
 Extra taxă pentru camera cu un pat pe zi de persoană:
Hotel ****
28€
Pentru fiecare 20 de persoane dintr-un grup persoana 21 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: +381628754729
+381655288004
+381114076490

