
     
 

Ediţia XIV - FESTIVALUL INTERNAȚIONAL 
DE CORURI ŞI ORCHESTRE FILARMONICE 

RIMINI - SAN MARINO - FLORENŢA 
“Gioiello dell'Adriatico” 

16–21 Iulie 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. 

Rimini este un oraș din regiunea Emilia– Romagna și  orașul principal al 
provinciei Rimini, cu 146,606 locuitori. Este situat la Marea Adriatică, pe coasta 
dintre râurile Marecchia și Ausa. Este una dintre cxele mai faimoase stațiuni de 
vară din Europa, datorită plajei de 15 km lungime, a celor peste 1000 de hotele 
de lux, numeroase baruri, restaurante și cluburi. Un oraş al artelor cu 
monumente din Roma antică şi Renaştere, Rimini este şi oraşul natal al faimosului 
regizor de film Federico Fellini. În apropiere de Rimini se află şi Republica San 
Marino, cunoscută ca Cea mai Senină Republică San Marino, cu numeroase 
repere culturale. În anul 1843, la Rimini a fost deschisă prima baie publică.  

 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAM:  
Ziua 1 – 16 Iulie: Sosire la Rimini. Cazare în hotelul ales. Cina. Cazare de noapte. 
Ziua 2 – 17 Iulie: Mic dejun. Conferință de presă la central de presă. Opţional: vizită la 
Florenţa (Piazza del Duomo, Catedrala Santa Maria Novela, Ponte Vecchio etc.). 
Întoarcere la Rimini. Timp liber. Cina. Cazare de noapte. 



Ziua 3 – 18 Iulie: Mic dejun. Prezentare informativă în sala de conferințe. Opţional: 
tur San Marino, una dintre cele mai mici ţări din lume. Întoarcere la Rimini. Cina. 
Ceremonia de deschidere a festivalului. Spectacol cu performanţele grupelor 
participante. Cazare de noapte. 
Ziua 4 – 19 Iulie: Mic dejun. Opţional: turul orașului (Arco d'Augusto, Ponte di Tiberio, 
Tempio Malatestiano, Fontana dei Quattro cavalli etc.). Spectacol cu performanţele 
grupelor participante. Ceremonia de închidere a festivalului. Cina. Cazare de noapte. 
Ziua 5 – 20 Iulie: Mic dejun. Opţional: croazieră cu vaporaşul. Timp liber pentru 
activități individuale. Cina. Cazare de noapte. 
Ziua 6 – 21 Iulie: Mic dejun. Check out hotel şi plecări. Terminarea serviciilor.  

*Călătoria la Rimini,San Marino –Ghidturistic http://www.youtube.com/watch?v=j3rgFStBvJQ 

PREȚUL 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 

PREȚUL NU INCLUDE: 

• Excursii opţionale 

• Cheltuielile individuale și toate cheltuielile din afara programului prezentat 

EXCURSII OPŢIONALE ŞI SERVICII: 

• Transfer cu autocarul de la / la Aeroport 
▪ o direcţie, grup până la 30 de persoane: 350€ 
▪ o direcţie, grup până la 50 persoane: 380€ 

PREŢ / PERSOANĂ: 

Hotel Buenos 
Aires 

 Hotel Asso www.hotelasso.net 

119 Euro 
  

o zi 
suplimentară: 

24 Euro 

Hotel Santiago  
Hotel Villa del 

Bagnino 
 

Hotel Evelyn 
Hotel 

www.hotelevelyn.it Hotel Villa Paola  

Marika Hotel www.hotelmarika.it Hotel Villa Elisa  

Mirador Hotel 
Alba 

www.hotelmirador.it Hotel Gamma  

Marinara Hotel 
www.hotelalbamarin

ararimini.it Hotel San Remo  

Bergamo 
www.hotelsanremori

mini.com 
  

*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=j3rgFStBvJQ
http://www.hotel/
http://www.hotelevelyn.it/
http://www.hotelmarika.it/
http://www.hotelmirador.it/
http://www.hotelalbamarinararimini.it/
http://www.hotelalbamarinararimini.it/
http://www.hotelsanremorimini.com/
http://www.hotelsanremorimini.com/


• Vizită la Florenţa 
▪ Transfer cu autocarul: 18€ / persoană  
▪ Ghid pentru Florența: 120–140€ (prețul depinde de limba aleasă) 
▪ Palazzo della Signoria – 10€ / bilet / persoană 
▪ 10€ - bilet intrare turn / persoană 
▪ 14€ - bilet intrare turn şi muzeu / persoană 
▪ Santa Maria Novella – 3,50€ / bilet / persoană 
▪ Bazilica Santa Croce – 6€ / bilet / persoană 
▪ Sinanoga și Muzeul Evreilor – 6,50€ / bilet / persoană 
▪ Galeria Uffizi – 6,50€ / bilet / persoană 
▪ Croazieră  

• Turul orașului San Marino 
▪ Transfer autocar – 10€/ persoană 
▪ Ghid tur San Marino:  100 –120€ (prețul depinde de limba aleasă) 
▪ Muzeul Național – 4€/ bilet / persoană 
▪ Muzeul San Francesco – 4€ / bilet / persoană 
▪ Muzeul armelor antice – 4€ / bilet / persoană 
▪ Muzeulfigurilor de ceară – 4€ / bilet / persoană 

• Turul Rimini 
▪ Ghid pentru Rimini: 80-100€ (prețul depinde de limba aleasă) 
▪ Italia în miniatură (Rimini) - 22€ / bilet / persoană 
▪ Delfinarium (Rimini) - 13€ / bilet / persoană 

• Discotecă/club - 8€ 
• Restaurant cu muzică live – cina și o băutură inclusă în preț – 18€ 

OBSERVAȚII: 

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

• Extra taxă pentru camera single: 14 Euro / persoană / zi. 
 

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

datorită unor circumstanţe obiective. 

 


