
         
 

 
Ediţia XIII - FESTIVALUL INTERNAȚIONAL 
DE CORURI ŞI ORCHESTRE FILARMONICE 

 CRACOVIA – POLONIA 
"Bal la Curtea Prinţului" 

30 Iulie - 03 August 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. 
   CRACOVIA - este unul dintre cele mai frumoase orașe ale Europei și unul dintre 
cele mai importante centre turistice, culturale și educaţionale ale Poloniei. Este 
considerată capitala culturală a ţării şi nu conteneşte să-şi fascineze vizitatorii. 
Partea veche a oraşului este patrimoniu cultural mondial UNESCO. Fiecare parte a 
oraşului este remarcabilă şi atrage vizitatorii ca un magnet. Acesta este principalul 
motiv pentru care Cracovia este plină de viaţă în orice perioadă a anului. Actori, 
muzicieni, pictori, realizatori de film şi artişti în general contribuie constant cu 
creaţiile lor la acea atmosferă descrisă ca fiind “magică” de toţi vizitatorii săi. 
Cracovia este un fenomen care combină tradiţia şi trecutul cu prezentul. Este plin 
de culoare, vibrant, dinamic, cosmopolitan, plin de energie şi distracţie minunată la 
fiecare pas, un oraş în care orice vizitator va găsi multe lucruri de văzut şi de făcut, 
pe gustul şi interesul său.  
 
 
 
 
 

 
 
 



PROGRAMUL: 

Ziua 1 – 30 iulie.  Sosirea în Cracovia. Cazarea la hotelul ales. Timp liber pentru 
activitățile individuale. Cina. Cazare de noapte. 

Ziua 2 – 31 iulie.  Mic dejun. Conferință de presă la centru de presă. Timp liber 
pentru activități individuale. Opţional: croazieră. Cina. Ceremonia de deschidere a 

festivalului. Spectacol cu performanţele grupelor participante. Opțional: ieșire de 

seară la discotecă. Cazare de noapte. 
Ziua 3 – 01 august. Mic dejun. Prezentare informativă în sala de conferințe.  
Vizitare: Poarta Sf. Florian, Fortăreaţa Barbikan, Turnul Primăriei, Bazilica Sf. Maria, 
Minele de Sare, Muzeul Naţional (opţional). Cina. Spectacol cu performanţele 

grupelor participante. Ceremonia de închidere a festivalului. Opţional: seară de 

socializare. Cazare de noapte. 
Ziua 4 – 02 august.   Mic dejun. Timp liber pentru activităţi individuale. Cina. Cazare 
de noapte. 
Ziua 5 – 03 august. Mic dejun. Check out hotel şi plecări. Terminarea serviciilor 
    
*Excursie la Cracovia – Travel guide    http://www.youtube.com/watch?v=i83dMuuWIyc 

*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 
 

PRETUL NU INCLUDE: 

• Excursiile opţionale 

• Cheltuielile individuale și toate cheltuielile din afara programului prezentat 

PREŢ / PERSOANĂ: 

Hotel System *** 
Hotel Soray *** 

www.wmhotelsystem.krakow.pl 
www.soray.pl 

149 Euro  
 o zi suplimentară: 37 Euro 

Hotel Leopolis *** www.leopolis.com.pl 139 Euro  
 o zi suplimentară: 35 Euro 

Hotele Studenckie 
Nawojka ** 

nawojka.hotelestudenckie.pl                        109 Euro 
 o zi suplimentară: 27 Euro 

Hostel  
 99 Euro 

 o zi suplimentară: 25 Euro 

http://www.youtube.com/watch?v=i83dMuuWIyc
http://www.leopolis.com.pl/


EXCURSII SI SERVICII OPTIONALE: 

• Bilete pentru excursii, tururi și atracții 

• Ghidaj pentru turul orașului Cracovia, 80-100 € (prețul depinde de limba aleasă) 

• Transfer  cu autocarul de la / până la Aeroport 

▪ o direcţie, până la 30 de persoane - 280€ 

▪ o direcţie, până la 50 de persoane - 340€ 

• Croazieră cu vaporașul - 6€ / persoană 

• Discotecă - 5€/ persoană 

• Turul orașului - Transfer autocar - 10€ / persoană 

• Fortăreaţa Barbakan a Cracoviei - 2€ / bilet/ persoană 

• Muzeul Național - 8,50€ / bilet/ persoană 

• Mine de sare – transport cu autocarul - 22€ / persoană 

• Muzică live în restaurant, cina și o băutură - 15€/ persoană 

OBSERVAŢII: 
 

• Extra taxă pentru camera dublă / persoană / zi: 5 Euro 

• Extra taxă pentru camera single / persoană / zi: 
▪ Hotel System, Soray ***   : 22 Euro 
▪ Hotel Leopolis ***    : 21 Euro 
▪ Hotele Studenckie Nawojka **  : 15 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. 

 

 


