
 
 
 

 

Ediţia XI - FESTIVALUL 

INTERNAȚIONALIONAL DE FOLCLOR 

CORURI ŞI ORCHESTRĂ  

“Allegra primavera” 
 

ROMA–ITALIA  
22-26 Octombrie 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.  
Roma este capitala Italiei și a Regiei Lațio. Se află în partea centrală a 

peninsulei Apenina, la confluenţa râului Tibru. A fost construită pe 7 dealuri: 

Esqulino, Palatino, Capitol, Aventine, Quirinale, Viminale şi Celio, acolo unde 

acum este chiar centrul Romei. Conform legendei, oraşul a fost fondat de 

Romulus, descendent al eroului troian Eneas, în 753 î.Hr. Simbol al oraşului şi 

simbol al latinităţii în lume este Lupoaica care îi alăptează pe cei doi fraţi, Remus 

şi Romulus. Oraşul etern este unic în lume pentru sutele sale de muzee, biserici, 

situri arheologice, galerii, monumente si fântâni minunate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAM:   

Ziua 1 – 22 octombrie: Sosire la Roma. Cazare în hotelul ales. Timp liber pentru 

activități individuale. Cina. Cazare de noapte. 

Ziua 2 – 23 octombrie: Mic dejun. Conferinţă de presă la centrul de presă. 

Timp liber pentru activități individuale. Opțional: turul Romei (Colosseum, 

Fontana di Trevi, Basilica Sf. Petru, Piața Spaniolă, Forumul Roman etc.). 

Ceremonia de deschidere. Spectacole grupe participante. Cina. Opțional: 

ieșire la un restaurant local. Cazare de noapte.  
Ziua 3 – 24 octombrie: Mic dejun. Prezentare informativă în sala de conferințe.  
Opțional:  tur  Roma  sau  vizită  la  Vatican,  în  inima  Romei.  Spectacole  grupe  
participante. Ceremonia de închidere a festivalului. Cina. Opțional: ieșire de 
noapte.  
Cazare de noapte.  
Ziua 4 – 25 octombrie: Mic dejun. Timp liber pentru activități individuale. 

Opțional: tur Muzeul Național Roman din Roma, Băile lui Dioclețian, Palatul 

Massimo, Palatul Altemps, Cripta Balbi. Cina. Opțional: ieșire de noapte. 

Cazare de noapte.  
Ziua 5 – 26 octombrie: Mic dejun. Check out hotel și plecări. Terminarea 
serviciilor. 
 

*Excursie la Roma: Tour Guide - http://www.youtube.com/watch?v=vClwhyX3Ws R 

PREŢ / PERSOANĂ: 

HOTEL SCHEPPERS *** www.scheppers-hotel.com 185 Euro 
o zi suplimentară: 46 Euro 

HOTEL ALBA *** www.hotelalbaroma.com 165 Euro 
o zi suplimentară: 41 Euro HOTEL STAR *** www.hotelstar-roma.it 

PARK HOTEL VILLAMARIA *** www.villamariaparkhotel.i
t 145 Euro 

o zi suplimentară: 36 Euro HOTEL ALBERGO DEI LEONI*** www.albergodeileoni.it 

HOTEL VALERY***/HOSTEL www.hotelvalery.it 139 Euro 
o zi suplimentară: 35 Euro 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=vClwhyX3Ws4
http://www.scheppers-hotel.com/
http://www.hotelalbaroma.com/
http://www.hotelstar-roma.it/
http://www.villamariaparkhotel.it/
http://www.villamariaparkhotel.it/
http://www.albergodeileoni.it/
http://www.hotelvalery.it/


*Ofertă specială: Grupurile care au participat deja la alte festivaluri ale 
Mediteranian Organization beneficiază de un discount de 10%


