
 
     

XI МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ 
ЗА ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР 

МОНТЕКАТИНИ, ФЛОРЕНЦИЯ, РИМ 

“Tramonto Sul Lungomare ” 
10 – 14 декември 2020 

Фестивалът се организира от „Медитераниън Организeйшън” със 
съдействието на местните общини, търговски камари и местните фолклорни 
ансамбли. Фестивалът ще се излъчва от местната и международна преса и 
телевизия. Кметът или заместник-кметът на всеки град, от който идват 
участниците, ще бъде почетен гост за сметка на организаторите. 

ФЛОРЕНЦИЯ е главният град на Тоскана и е отправна точка към може би 
най-колоритната италианската област, както и към великолепието на 
италианския Ренесанс. Давид на Микеланджело, „Санта Мария дел Фиоре“ и 
дворецът Медичи-Рикарди са само част от любимите места на туристите, 
които посещават Флоренция всяка година. 

МОНТЕКАТИНИ ТЕРМЕ е курортен град в региона Тоскана, провинция 
Пистоя, който се намира между Пиза и Флоренция. Град Монтекатини се 
развива около минерален извор и е известен с многобройните си СПА 
центрове.  

РИМ е вечният град, столица на Италия и област Лацио. Намира се в 
западната част на Апенинския полуостров, при устието на р. Тибър. Построен е 
на седем хълма. Според легендата, градът е бил основан от Ромулус, потомък 
на Троянския герой Еней, 753 пр.н.е. Символ на града е вълчицата, която 
кърми. Вечният град е единствен в света със стотиците си музеи, църкви, 
археологически обекти, галерии, сгради и прекрасни фонтани.  

  

ПРОГРАМА: 
1-ви ден – 10.12. Пристигане в Монтекатини. Настаняване в избрания хотел. 
Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка.  
2-ри ден – 11.12. Закуска. Пресконференция в пресцентъра на хотела. По 
желание обиколка на Флоренция (катедралата „Санта Мария дел Фиоре“, 

MEDITERANIAN ORGANIZATION 

Adresa: Sarajevska 54, 11000 Belgrad 

PIB: 109026330      Nr. De identificare 21113778 
Nr. licenței: 84/2016    Tel: +381694444505 

e-mail: mediteranianfolkorganization@gmail.com 

www.mediteranian-folklore-festivals.org 

 

http://www.mediteranian-folklore-festivals.org/


мост „Понте Векио“, галерия „Уфици“. Вечеря. По избор нощно излизане. 
Нощувка. 3-ти ден – 12.12. Закуска. По желание екскурзия до Рим 
(Колизеумът, Фонтанът Треви, църквата и площата Св. Петър, Испанският 
площад, Римският форум и др.). Откриване на фестивала и изпълнения на 
групите. Вечеря. Нощувка. 
4-ти ден – 13.12. Закуска. По желание обиколка на Монтекатини. Свободно 
време. Закриване на фестивала. Вечеря. Излизане по избор. Нощувка. 
5-ти ден – 14.12. Закуска. Напускане на хотела и заминаване. Край на 
услугите. 

*Пътуване до Монтекатини – туристически гид: www.youtube.com/watch?v=abY33tp2SYsЕК: 

ЦЕНА НА ЧОВЕК: 
 Монтекатини: 

 Hotel ***  
145 € 

Екстра ден: 36 € 

 Hotel **  
129 € 

Екстра ден: 32 € 

 Рим: 

 Hotel Scheppers *** www.scheppers-hotel.com 
185 € 

Екстра ден: 46 € 

 Hotel Alba *** http://www.hotelalbaroma.com 

165 € 

Екстра ден: 41 € 

 Hotel Star ***+ www.hotelstar-roma.it 

 Park hotel Vila Maria 

*** 
http://www.villamariaparkhotel.it 

 Hotel Albergo Dei Leoni 

*** 
www.albergodeileoni.it 

145 € 

Екстра ден: 36 € 

 Hotel Valery ***/Hostel www.hotelvalery.it 
139 € 

Екстра ден: 35 € 

* Специална оферта: групи, които са участвали в други фестивали на 
„Медитераниан Организейшън” получават отстъпка в размер на 10%.  
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

 Настаняване в избрания обект в двойни, тройни и стаи с четри легла,  
полупансион (закуска, вечеря)  

 Такса за участие във фестивала 

 Придружител по време на фестивала 

 Грамоти, плакети, снимки и видеоклипове 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

 Допълнителни екскурзии. 
 Лични и други разходи, които не са включени в програмата 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ: 

 Посещение на Флоренция: 

o Трансфер с автобус – 18 € на човек 

http://www.youtube.com/watch?v=abY33tp2SYs
http://www.scheppers-hotel.com/
http://www.hotelalbaroma.com/
http://www.hotelstar-roma.it/
http://www.villamariaparkhotel.it/?lang=en
http://www.albergodeileoni.it/
http://www.hotelvalery.it/


o Екскурзовод във Флоренция 120 € – 140 € (цена в зависимост от 
езика) 

o Площадът на Синьорията - 10 €, билет 
o кула Арнолфо – 10 €, билет 
o Музей и кула – 14 €, билет 
o Базилика „Санта Мария Новела“ – 3,50 €, билет 
o Базилика „Санта-Кроче“ – 6 €, билет 
o Галерия „Уфици“ – 6,50 €, билет 

 Посещение на Рим: 
o Екскурзовод за Рим (цена в зависимост от езика) 
o Билети за Римския форум + Колизеумът + Хълмът Палатин: 12€  + 

2€ (за задължителна резервация) 

o Билети за националния музей, Термите на Диоклециан, 

o Палацо Масимо, Дворецът Масимо, Крипта Балби): 8 € 

o Национална галерия за модерно изкуство (YUM): 9 €  
o Пирамида: 6,5€ +1.5 € (задължителна резервация) 

o Ватикана и базиликата Свети Петър: билет € 17 + (резервация се 
препоръчва: € 4 на човек) 

o Единичните билети (важат за 7 дни) за баните 

o Каракала, Вила Дей, Куинтили и мавзолея на Цецилия 

o Метела: 7 € (резервация се препоръчва: 2€, за групи 30€) 
ЗАБЕЛЕЖКА: 

 Доплащане за двойна стая 5€ на човек на ден. 
 Доплащане за единична стая на човек на ден: 

Монтекатини: Hotel 3* :22 €/ Hotel 2* :19 € 

Рим: Hotel Scheppers *** :28 € /Hotel Alba***/Hotel Star ***+  :25 € 

Park Hotel Villa Maria ***/Hotel Albergo Dei Leoni *** :22 € 

Hotel Valery***  :20 € 

Организаторът си запазва правото да променя условията и реда за 
изпълнение на екскурзиите и някои елементи от програмата, поради 

обективни обстоятелства. 
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