
 
 

 
 

Ediţia X – FESTIVALUL INTERNAŢIONAL 
de folclor, coruri & orchestră 

“Terra delle Gravine“ 
TARANTO-PALAGIANELLO-ROME,  ITALY 

30 Iulie – 04 August 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. 

Palagianello – este cea mai mică municipalitate din vestul provinciei Taranto. 
Istoric asociat cu civilizaţia Epocii de Piatră, centrul actual al Palagianello se află lângă 
defileul eponim, care timp de secole a reprezentat un mijloc natural de apărare, şi pe 
ai cărui versanţi s-a dezvoltat în Epoca Medievală o aşezare complexă de piatră, 
vizibilă şi acum, legată de partea modernă a oraşului.  

Taranto – se află pe partea cealaltă a golfului cu acelaşi nume de la Marea Ionică. 
Este numit şi “oraşul celor două mări”, fiind înconjurat de două litoraluri. Lumina, 
culorile, aerul, oamenii prietenoşi, istoria, cultura, marea … mii de elemente 
combinate într-un mod unic şi care fac din Taranto un loc unic plin de şarm.  

Roma este capitala Italiei şi a regiunii Lazio. Romanii antici au numit-o “Oraşul 
Etern” deoarece credeau că orice s-ar întâmpla în restul lumii, oraşul Romei va 
rămâne mereu în picioare. Explorând la picior centrul oraşului, înconjurat de 
monumente glorioase şi ruine colosale este ca o călătorie în timp, în vremurile 
“Gloriei Romei”.  Simbolul oraşului este Lupoaica alăptând pe Romulus şi Remus. 

 
 
 
 
 

 
 

PROGRAM: 
Ziua 1 – 30 Iulie: Sosire la Palagianello, Massafra. Cazare la hotelul ales. Timp liber 
pentru activităţi individuale. Cina. Cazare de noapte.  
Ziua 2 – 31 Iulie: Mic dejun. Timp liber pentru activităţi individuale sau opţional: 
excursie la Taranto (Muzeul Naţional, Castelul Aragonese, Catedrala San Cataldo...) 



Ceremonia de deschidere a festivalului. Spectacole grupe participante. Cina. Opţional: 
ieşire de seară. Cazare de noapte.  
Ziua 3 – 01 August: Mic dejun. Opţional: excursii şi ghidaj în Palagianello (biserica Sf. 
Girolamo, castelul, muzee...). Spectacole grupe participante. Ceremonia de închidere a 
festivalului. Cina. Cazare de noapte. 
Ziua 4 – 02 August: Mic dejun. Check out hotel Palagianello, Massafra. Plecare la Roma. 
Opţional: tur oraş Roma (Colosseum, Fontana Trevi, Basilica Sf. Petru, Piaţa Spaniolă, 
Forumul Roman etc.). Cazare în Roma în hotelul ales. Cina. Opţional: ieşire de seară. 
Cazare de noapte. 
Ziua 5 – 03 August: Mic dejun. Opţional: tur Roma sau vizită la Vatican, în inima Romei. 
Timp liber pentru activităţi individuale. Cina. Opţional: ieşire de seară. Cazare de 
noapte. 
Ziua 6 – 04 August: Mic dejun. Check out hotel şi plecări. Terminarea serviciilor. 
*Trip to Panagianello, Tour Guide- www.youtube.com/watch?v=97p-vDENWhc   

*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 

PREŢUL UN INCLUDE: 

• Excursiile opţionale 

• Cheltuielile individuale și toate cheltuielile din afara programului prezentat 

EXCURSII OPŢIONALE ŞI SERVICII: 
• Bilete pentru toate excursiile, tururile şi atracţiile 

• Ghid pentru tur oraş (preţul variază în funcţie de limba aleasă) 
• Transfer de la / către Aeroport   

  PREŢ / PERSOANĂ: 

  MASSAFRA 

Hotel 3*  78 Euro 
o zi suplimentară: 26 Euro Hotel 2*  

  ROMA 

Hotel ALBA, STAR *** 
 83 Euro 

o zi suplimentară: 42 Euro 

Hotel  VILLA MARIA , 
ALBERGO DEI LEONI*** 

 73  Euro 
o zi suplimentară: 36 Euro 

Hotel Valery*** 
 66 Euro 

 o zi suplimentară: 33 Euro 

http://www.youtube.com/watch?v=97p-vDENWhc


• Croazieră 
• Excursie la Taranto 
• Tur oraş Palagiello 
• Restaurant cu muzică live (cina şi o băutură incluse)  
• Tur oraş: 
▪ Ghid touristic pentru Roma (preţul variază în funcţie de limba aleasă) 
▪ Roman Forum + Colosseum + Palatine: 12€ / bilet / persoană + 2€ / persoană pentru 

rezervare obligatorie de grup 
▪ Galeria Naţională de Artă Modernă: 9€ / bilet / persoană 
▪ Piramida: 6.5€ / bilet / persoană + rezervare necesară 1.5€/ persoană 
▪ Muzeul Vatican şi Basilica Sf. Petru: 17€ / bilet / persoană 

       (rezervare recomandata: 4€ / persoană) 
▪ Bilet individual valabil 7 zile la siturile Băile din Caracalla, Villa dei Quintili şi Mausoleul 

Cecilia Metella: 7€ / persoană (rezervare recomandată: 2€ / persoană, 30€ / grup) 
▪ Muzeul Naţional al Castel Sant'Angelo: 11€ / persoană 

*(rezervare recomandată pentru grup: 1€ / persoană)  
*(preţul unui bilet poate varia pe prioada expoziţiilor) 
▪ Casa-Muzeu Giorgio de Chirico: 8€ / persoană, rezervare necesară  
• City Tur Hop on Hop off bus: 21€ / persoană 
• Restaurant cu muzică live (cina şi o băutură incluse): 18€ / persoană 
• Club: 8€ / persoană 

OBSERVAŢII: 

• Extra taxă pentru camera dublă / persoană / zi: 7 Euro 

• Extra taxă pentru camera single / persoană / zi:  
▪ Massafra: Hotel ** şi Hotel ***         : 16 Euro 

▪ Roma: Hotel ALBA, STAR ***         : 25 Euro 

Hotel VILLA MARIA , ALBERGO DEI LEONI***  : 22 Euro  

Hotel VALERY ***          : 20 Euro 

Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba termenii și condiţiile  
referitoare la excursiile opţionale și la unele detalii din program,  

datorită unor circumstanţe obiective. 

 


