
 
 
 
 

 

Ediţia XVII - FESTIVALUL INTERNAȚIONALIONAL DE 

FOLCLOR, COR ȘI ORCHESTRĂI ORCHESTRĂ “Micul Paris” 
 

BUCUREȘI ORCHESTRĂTI – ROMÂNIA 
 

05– 08 Noiembrie 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.  

București – este unic într-un mod care depăşeşte stereotipurile unei călătorii 

obişnuite. Cu aspectul său eclectic, zgomotos şi haotic, cu o atmosferă mixtă de oraş 

Balcanic şi Vestic, Bucureştiul de azi este una dintre cele mai autentice capitale în 

Europa şi al doilea dintre oraşele cele mai cool de pe continent, conform revistei 

Slate. Amestecul său unic de stiluri arhitecturale şi influenţe din diverse culturi îl face 

una dintre cele mai interesante capitale din Europa. Puteţi alege între a vizita atracţii 

istorice şi culturale, show-uri de artă, plimbări lungi în parcuri sau vizite la muzee, 

concerte, petreceri şi multe alte experienţe locale specifice. 
 



PROGRAM :  
Ziua 1 – 05 Noiembrie: Sosirea la Bucureşti. Cazarea în hotelul ales. Timp liber 

pentru activități individuale. Cina. Cazare de noapte. 
 
Ziua 2 – 06 Noiembrie: Mic dejun. Prezentare informativă la hotel. Opțional: 

turul oraşului Bucureşti (Palatul Regal, Ateneul Român, Biserica Kretzulescu, 

Muzeul Național de Istorie, Arcul de Triumf etc.). Ceremonia de deschidere a 

festivalului. Desfăşurare program: spectacole grupe participante. Cina. Opțional: 

ieşire la una dintre cele mai celebre discoteci din Bucureşti. Cazare de noapte. 
 
Ziua 3 – 07 Noiembrie: Mic dejun. Opțional: tur oraş la sediul Guvernului Român 

(Palatul Victoria), Palatul Parlamentului, Patriarhia Română, Muzeul 

Municipiului Bucureşti, Teatrul Național... Desfăşurare program: spectacole 

grupe participante. Ceremonia de închidere a festivalului. Cina. Opțional: ieşire 

de seară la un restaurant tradițional cu muzică live. Cazare de noapte. 
 
Ziua 4 – 08 Noiembrie: Mic dejun. Check out hotel şi plecări. Terminarea 

serviciilor.  
*Excursie la București: www.youtube.com/watch?v=yyoqQo-9YjU 
 

 
PREŢ / PERSOANĂ:   

RIN Central  
www.grand.rinhot

els.ro 119 Euro 

Hotel****      o zi suplimentară: 40 Euro 

Razvan Hotel *** 

  
www.hotelrazva

n.com 

 

99 Euro 

   
o zi suplimentară: 33 Euro       

Litovoy Hotel **      

89 Euro Triumf Hotel ** 

www.hotel-
litovoicentral.ro 

Uranus Hotel ** 
     o zi suplimentară: 30 Euro 
      

 
*Ofertă specială: Grupurile care au participat deja la alte festivaluri ale 

Mediteranian Organization beneficiază de un discount de 10% 

 

http://www.youtube.com/watch?v=yyoqQo-9YjU
http://www.hotelrazvan.com/
http://www.hotelrazvan.com/
http://www.hotel-litovoicentral.ro/
http://www.hotel-litovoicentral.ro/


 
 
 
PREȚUL INCLUDE :  

 Cazarea în hotelul ales în camere cu două, trei sau patru 

paturi, cu demipensiune (mic dejun şi cină) 

 Taxa de participare la festival 

 Însoțire pe parcursul festivalului 

 Diplome/certificate, plachete, fotografii şi înregistrări 

video 

PREȚUL NU INCLUDE : 

 Excursiile opționale 

 Cheltuielile individuale şi toate cheltuielile din afara programului prezentat 
  EXCURSII OPŢIONALE ȘI SERVICII 

  
Bilete pentru toate vizitele, excursiile şi atracțiile  

Ghid pentru toate vizitele (prețul depinde de limba aleasă) 

Transfer de la şi până la aeroport 

Plimbare cu vaporaşul spre insula Snagov  
Seară Românească la restaurant, cu cina şi o băutură inclusă în preț Excursie 

de o zi la Castelul Peleş şi Castelul Bran (Castelul lui Dracula) Discotecă  
Vizite muzee 

 
OBSERVAȚIE: 
Extra taxă pentru camera dublă / persoană / zi: 5 
Euro Extra taxă pentru camera single / persoană. 
  
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a schimba termenii şi condiţiile referitoare la 
excursiile opţionale şi la unele detalii din program, datorită unor circumstanţe 
obiective. 


