
 
 

Ediţia XII - FESTIVALUL INTERNAŢIONAL 
DE CORURI ŞI ORCHESTRE FILARMONICE 

“Musica sotto la maschera”  
VENEŢIA - ITALIA 
08–11 Mai 2020 

 
 Festivalul este organizat de Mediteranian Organization în cooperare cu 
municipalitatea, camere de comerț și filarmonici locale sau regionale. 
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. 
    Veneția – situată în nordul Italiei, capitala regiunii Veneto. Orașul și numele 
regiunii provin de la numele triburilor Veneto care s-au stabilit în această 
regiune în epoca romană. Veneția este cunoscută drept unul dintre cele mai 
frumoase și mai romantice orașe din lume. Se întinde pe 117 insule mici în 
Laguna Veneta, laguna Veneţiană de pe coasta Mării Adriatice. Datorită 
autenticității și frumuseții sale, Veneția și canalele sale se află pe Lista 
Patrimoniului Mondial UNESCO. 
 Orașul are numeroase porecle, cum ar fi "Serenissima", "Regina Adriaticii", 
„Mireasa Mării”, "Oraşul Podurilor", "Water City". Pe de altă parte, Veneția este 
referinţă şi pentru denumirile altor orașe construite pe canale: „Veneţia 
Nordului” - Sankt Petersburg, "Veneția din Vest” - Amsterdam sau „Veneţia 
americană" - New Orleans. 
  



PROGRAM: 
 

Ziua 1 – 08 mai: Sosire în Lido di Jezolo. Cazare în hotelul ales. Timp liber pentru 
activităţi individuale. Cina. Cazare de noapte. 

Ziua 2 – 09 mai: Mic dejun. Conferinţă de presă la centrul de presă. Excursie 
opţională (vizitare Port Punta Sabbioni, plimbare cu vaporaşul către Portul Veneţia). 
Ceremonie de deschidere. Desfăşurare program – spectacole grupuri participante. 
Cina. Opţional – ieşire la discotecă. Cazare de noapte. 

Ziua 3 – 10 mai: Mic dejun. Prezentare info în sala de presă a hotelului. Timp liber 
pentru activităţi individuale. Vizită opțională la Verona. Întoarcere la hotel. 
Desfăşurare program – spectacole grupuri participante. Ceremonie de închidere a 
Festivalului. Cina. Opţional – ieşire în club. Cazare de noapte. 

Ziua 4 – 11 mai: Mic dejun. Check out hotel şi plecare. Terminarea serviciilor. 
  

*Excursie la Veneţia -  www.youtube.com/watch?v=ue1IBhf_wdc 

  

 

PREŢUL INCLUDE: 
  
• Cazare în hotelul ales în camere cu două, trei sau patru paturi, cu 

demipensiune (mic dejun și cină) 

• Taxă participare la festival 

• Însoțire pe parcursul festivalului 

• Diplome, plachete, fotografii și înregistrări video 

• Excursiile opţionale 

• Cheltuielile individuale și toate cheltuielile din afara programului 

PREŢ / PERSOANĂ: 

Hotel Roby*** www.hotel-roby.it 

89 € 
o zi suplimentară: 30 € 

Hotel Sofia*** www.sofiahotel.com 

Hotel Pigalle*** www.hpigalle.com 

Hotel Atene*** www.hotelatene.com 

Hotel Madison ***   www.madison-hotel.it 
  

• Ofertă specială: Grupurile care au participat deja la festivaluri ale 
Mediteranian Organization au dreptul la un discount de 10% 

   

PREŢUL NU INCLUDE: 

http://www.hotel-roby.it/
http://www.sofiahotel.com/
http://www.hpigalle.com/
http://www.hotelatene.com/
http://www.madison-hotel.it/


EXCURSII ŞI TURURI OPŢIONALE: 
▪ Transfer cu autocarul de la / la Aeroport 

• autocar într-o direcţie, până la 25 de persoane: 200 € 

• autocar într-o direcţie, până la 50 persoane: 325 € 
▪ Bilete pentru excursii, tururi şi atracţii 
▪ City tour / turul oraşului 

• Plimbare cu vaporaşul  
o 14€, incluzând transport cu autocarul de la Lido di Jesolo până 

la portul Punto Sabioni 
o 10€, fără transport cu autocarul 

• Ghid turistic Veneţia: 120€ -140€ (preţ variabil în funcţie de limbă) 

• Palatul Dogilor: 16€ / bilet 

• Μuzeul Correr: 16€ / bilet 

• Palatul Fortuny: 10€ / bilet 

• Muzeul Sticlei: 8€ / bilet 

• Gondola: 80€ / plimbare de 40 minute 

• Turul oraşului Verona – preţ pentru excursie de o zi / persoană: 12€ 
▪ Ieşire la Discotecă - 8€ 
▪ Ieşire la restaurant cu muzică live - 18€ (cina şi o băutură) 
   

   OBSERVAŢII: 

• Extra taxă pentru o cameră dublă: 7 € / persoană / zi. 

• Extra taxă pentru cameră single / zi : Hotel 3*: 18 € 
 

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

datorită unor circumstanţe obiective. 
 

 


