8. FESTIVAL INTERNAȚIONAL
De folclor, coruri și orchestre
“Danza sotto la maschera”
VENEȚIA–ITALIA
14.09. – 17.09.2017.

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.
Veneția – situată în in Italia de nord,este și localitatea principală a regiei
Veneto. Orașul și denumirea regiei e derivat din numele tribelor venețiene care au
fost stabilite în zonele acestea de pe timpul imperiului Roman. Veneția este
cunoscută ca unul din cele mai frumoase și mai romatice orașe ale lumii. Se înșiră
pe 117 mici insule în laguna Veneția, pe litoralul Mării Adriatice. Veneția și canalele
ei din partea autentificării și frumuseței sale se alfă pe lista UNESCO al Patrimoniul
mondial.
Orașul are multe denumiri pe cum ar fi "Cea mai luminoasă", "Împărăteasa
Adriaticului", "Orașul podurilor", "Orașul apei". Pe de altă pare, multe orașe
construite pe canale poartă epitetul Veneției - "Veneția de nord" (St. Petersburg),
"Veneția Americană" (New Orleans).

PROGRAMUL:
1. zi - 14.05.
Șosirea în Lido di Jezolo. Cazarea în obiectul ales. Timp liber
pentru activitățiile individuale. Cina. Cazare.
2. zi - 15.05.
Dejunul. Conferință de presă în press centru. Turul Facultativ al
Veneției (Piața Sfântului Marko, Muzeul de sticlă, Palatul Ducal, Podul suspinelor,
călatoria pe vapor pâna la portul venețian...). Timp liber. Ceremonia de deschidere
a festivalului. Performațele grupelor. Cină. Ieșire facultativă. Cazare.
3. zi – 16.05.
Dejunul. Info prezentație în Sala de conferințe a hotelului. Timp
liber pentru activitățiile individuale. Vizita facultativă a Veronei (Casa Iuliei, Arena
Verona, Piața domnească, Piața Bra, călatorie pe vapor…). Întoarcerea în hotel.
Timp liber. Performațele grupelor. Închiderea festivalului cu ceremonia de
premiare a placilor și diplomelor. Cină. Ieșire facultativă la disco sau un restaurant
cu muzică live. Cazare.
4. zi – 17.05.
Dejunul. Plecarea grupelor. Terminarea serviciului.
*Calătorie in Veneția- ghid: http://www.youtube.com/watch?v=ue1IBhf_wdc

PREȚUL DE PERSOANĂ
Hotel Roby***
Hotel Sofia***
Hotel Pigalle***
Hotel Atene***
Hotel Madison***

www.hotel-roby.it
www.sofiahotel.com
www.hpigalle.com
www.hotelatene.com
www.madison-hotel.it

89€ o zi suplimentară 30€
89€ o zi suplimentară 30€
89€ o zi suplimentară 30€
89€ o zi suplimentară 30€
89€ o zi suplimentară 30€

*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)
 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 ȘI TURELE FACULTATIVE
 Transferul aeroportul Veneția – hotelul în Lido di Jezolo – aeroportul Venecija
- autobuzul întru-o direcție până la 25 de persoane – 200€
- autobuzul întru-o direcție până la 50 de persoane – 325€
 Biletele pentru muzeuri , palate și excursiile facultative
- Palatul Ducal - 16€ biletul
- Muzeul Correr - 16€ biletul
- Palatul Fortuny - 10€ biletul
- Muzeul de sticlă - 8€ biletul
 Călătoria cu gondola- 80€, călătoria dureză 40min
 Ghid de tur al Veneției 120 – 140€ (Prețul depinde de limbă și abundența
grupei)
 Excursia Veneția:
- Calatoria cu vaporul- 14€ (în preț e inclus – calatoria cu vaporul- și
transportul
cu autobuz de la hotel până la portul Punto
Sabioni)
- Calatoria cu vaporul - 10€ (în preț e inclus numai calatoria cu vaporul, fără
călătoria cu autobuzul)
 Excursia de toată ziua în Verona - 12€
 Ieșirea la disco – intrarea 8€ (o bautură inclusa în preț)
 Ieșirea la restaurant cu muzică live – 18€ (cina + o bautură)
OBSERVAȚIE:
 Extra taxă pentru camera cu două paturi 5€ de persoană pe zi.
 Extra taxă pentru camera cu un pat, pe zi:
Hotel ***
21€
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
+381114076490
+381655288004

