
 
 

Ediţia XI - FESTIVALUL INTERNAȚIONAL 
DE CORURI ŞI ORCHESTRE FILARMONICE 

“Colosseum” 
R O M A – I T A L I A  

23-27 Octombrie 2020 
 

Festivalul este organizat de Mediteranian Organization în cooperare cu 
municipalitatea locală, 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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

Ziua 1 – 23 octombrie: Sosire la Roma. Cazare în hotelul ales. Timp liber pentru activități 
individuale. Cina. Cazare de noapte. 
Ziua 2 – 24 octombrie: Mic dejun. Conferinţă de presă la centrul de presă. Timp liber 
pentru activități individuale. Opţional: turul Romei (Colosseum, Fontana di Trevi, Basilica 

PROGRAM: 



Sf. Petru, Piaţa Spaniolă, Forumul Roman etc.). Ceremonia de deschidere. Spectacole  
grupe participante. Cina. Opţional: ieșire la un restaurant local. Cazare de noapte. 
Ziua 3 – 25 octombrie: Mic dejun. Prezentare informativă în sala de conferințe. Opţional: 
tur Roma sau vizită la Vatican, în inima Romei. Spectacole grupe participante. Ceremonia 
de închidere a festivalului. Cina. Opţional: ieşire de noapte. Cazare de noapte. 
Ziua 4 – 26 octombrie: Mic dejun. Timp liber pentru activități individuale. Opțional: tur 
Muzeul Naţional Roman din Roma, Băile lui Diocleţian, Palatul Massimo, Palatul Altemps, 
Cripta Balbi. Cina. Opţional: ieşire de noapte. Cazare de noapte. 
Ziua 5 – 27 octombrie:  Mic dejun. Check out hotel şi plecări. Terminarea serviciilor. 

*Excursie la Roma: Tour Guide -http://www.youtube.com/watch?v=vClwhyX3Ws4ER 

PREŢ / PERSOANĂ: 

HOTEL SCHEPPERS *** www.scheppers-hotel.com  
185 Euro 

o zi suplimentară: 46 Euro 

HOTEL ALBA *** 

HOTEL STAR *** 

www.hotelalbaroma.com 

www.hotelstar-roma.it 

165 Euro 
o zi suplimentară: 41 Euro 

PARK HOTEL  VILLAMARIA ***    

HOTEL ALBERGO DEI LEONI*** 

www.villamariaparkhotel.it 

www.albergodeileoni.it 

145 Euro 
o zi suplimentară: 36 Euro 

HOTEL VALERY***/HOSTEL www.hotelvalery.it 
139 Euro 

o zi suplimentară: 35 Euro 
*Ofertă specială: Grupurile care au participat deja la alte festivaluri ale Mediteranian 
Organization beneficiază de un discount de 10% 

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: 
 

• Excursiile opţionale 

• Cheltuielile individuale și toate cheltuielile din afara programului prezentat. 

  EXCURSII OPŢIONALE ȘI SERVICII: 
 

• Transfer cu autocarul de la / la Aeroport 
▪ o direcţie, grup până la 30 de persoane: 230€ 
▪ o direcţie, grup până la 50 de persoane: 300€ 

• Ghid tur Roma: preţul variază în funcţie de limba aleasă 

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.albergodeileoni.it/
http://www.hotelvalery.it/


• Bilet Forumul Roman + Colosseum + Dealul Palatin: 12€ + 2€ / persoană 
(rezervare pentru grup este obligatorie) 

• Bilet Muzeul Naţional Roman din Roma (Băile lui Diocleţian, Palazzo Massimo 
alle Terme, Palazzo Altemps, Crypta Balbi): 8€ / persoană 

• Galeria Naţională de Artă Modernă : 9€ / persoană 

• Piramida lui Caius Cestius: 6.5€ + rezervare obligatorie 1.5€ / persoană 

• Muzeul Vatican + Basilica Sf. Petru: 17€ +4€ rezervare recomandată /persoană 

• Bilete individuale valabile 7 zile pentru siturile: Băile lui Caracalla, Villa dei 
Quintili şi Mausoleul lui Cecilia Metella: 7€ / persoană + rezervare recomandată 
de 2€ / persoana sau 30 € / grup 

• Muzeul Național al Castelului Sant’Angelo: 11€    
*rezervare recomandată pentru gupuri: 1€ / persoană  
*prețul biletelor poate varia în timpul expoziţiilor   

• Casa – Muzeu Giorgio de Chirico: 8 € / persoană, rezervare necesară 

• Turul orașului cu autocarul Hop on Hop off: 21 € / persoană 

• Cină în restaurant cu muzică live: 18€ / persoană (cu o băutură inclusă)  

• Club: 8€ / persoană 

OBSERVAȚII:  

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

• Extra taxă pentru camera single / persoană / zi:  

▪ HOTEL SCHEPPERS ***            : 28 Euro 
▪ HOTEL ALBA, STAR ***             : 25 Euro 
▪ HOTEL VILLA MARIA ,ALBERGO DEI LEONI***     : 22 Euro 
▪ HOTEL VALERY***          : 20 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. 

 


