
 
 

Ediţia XIV - FESTIVALUL INTERNAŢIONAL  
DE CORURI ŞI ORCHESTRE FILARMONICE 

“Music in coronation city” 
VIENA,  BRATISLAVA 

16 – 20 Octombrie 2020 
  

 

Festivalul este organizat de Mediteranian Organization în cooperare cu 
municipalitatea locală, Camera 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. 
Viena, capitala Austriei, cu 2 milioane de locuitori, este situată pe malurile 
Dunării. Fluxul de vizitatori din toate colţurile lumii a făcut ca Viena să fie 
destinaţia turistică cea mai populară din Austria. Viena, descrisă deasemeni ca 
fiind capitala culturală a Europei, este o metropolă vibrantă, cu un şarm unic. Are 
o infrastructură excepţională, este curată şi sigură şi inspiră într-un mod unic, 
astfel încât să descoperi această minunată parte a Europei. 
Bratislava, capitala Slovaciei, un oraș vechi încântător, cu clădiri construite în 
diferite stiluri arhitecturale, se află chiar lângă capitala austriacă, Viena, pe 
ambele maluri ale Dunării şi pe malul stâng al Moraviei. Bratislava este singura 
capitală din lume care se află la granița cu alte două țări: Austria și Ungaria. 
Abundă de atracții turistice care pur şi simplu trebuie vizitate. 



PROGRAM 
Ziua 1 – 16 Octombrie: Sosire la Viena/Bratislava. Cazare în hotelul ales. Timp 
liber pentru activități individuale. Cina. Cazare de noapte. 
Ziua 2 – 17 Octombrie: Mic dejun. Conferinţă de presă la central de presă. 
Opţional: vizită la Bratislava (Catedrala Sf. Martin, Turnul Mihael, fântâna Roland).  
Ceremonia de deschidere a festivalului. Spectacol grupe participante. Cina. 
Opţional: ieșire de noapte. Cazare de noapte. 
Ziua 3 – 18 Octombrie: Mic dejun. Opţional: tur Viena (Castelul Senbrun, 
Belvedere, Piaţa Sf. Stephen...). Întoarcere la hotel. Spectacol grupe participante. 
Ceremonia de închidere a festivalului. Timp liber pentru activități individuale. 
Cina. Cazare de noapte. 
Ziua 4 – 19 Octombrie:  Mic dejun. Vizită opţională la Muzeul Naţional. Timp liber. 
Cina. Opţional: ieşire de seară în oraş. Cazare de noapte. 
Ziua 5 – 20 Octombrie: Mic dejun. Check out hotel, plecări. Terminarea serviciilor. 
 

*Excursie la Viena - Travel guide - www.youtube.com/watch?v=s6ObCfK9cwA 
*Excursie la Bratislava- Travel guide - www.youtube.com/watch?v=i6GdnWWClgg 

PREŢ / PERSOANĂ - BRATISLAVA:       

Hotel Bratislava **** www.hotelbratislava.sk 

159 Euro 
o zi suplimentară: 40 Euro 

Hotel Blue*** www.hotelblue.sk  
129 Euro 

o zi suplimentară: 32 Euro Hotel Plus*** www.hotelyplus.sk 

Hotel Avion** www.hotelavion.sk 

119 Euro 
o zi suplimentară: 30 Euro Hotel Turist** www.turist.sk 

PREŢ / PERSOANĂ - VIENA: 

Hotel Congress ***  
179 Euro 

o zi suplimentară: 45 Euro 
Hotel Ibis budget 
WienMesse** 

 
169 Euro 

o zi suplimentară: 42 Euro 

*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 

http://www.youtube.com/watch?v=s6ObCfK9cwA
http://www.youtube.com/watch?v=i6GdnWWClgg
http://www.hotelbratislava.sk/
http://www.hotelblue.sk/
http://www.hotelyplus.sk/
http://www.hotelavion.sk/
http://www.turist.sk/


PREŢUL NU INCLUDE: 

• Excursiile facultative 

• Cheltuielile personale 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: 280€ 
▪ o direcţie, grup până la 50 persoane: 340€ 

• Transfer cu autocarul  pentru excursii: 10€ / persoană 

• Turul oraşului Viena (Castel Senbrun, Belvedere, Piaţa Sf. Stephen...) 

• Ghid turistic pentru Bratislava: 80€ - 100€ (preţul variază în funcţie de limbă) 

• Muzeul Naţional – 3,5€ / bilet/ persoană 

• Cină la un restaurant cu muzică live şi o băutură inclusă - 15€ 
• Plimbare cu vaporaşul - 5€ / persoană 
• Disco - 5€ / persoană 

 

OBSERVAŢII: 

• Taxa suplimentară pentru o camera dubla / persoană / zi : 5 Euro 

• Taxa suplimentară pentru o camera single / persoană / zi:  
▪ Hotel Bratislava ****     : 24 Euro 
▪ Hotel Blue / Plus ***     : 19 Euro 
▪ Hotel Avion / Turist **     : 18 Euro 
▪ Hotel Congress ***      : 27 Euro 
▪ Hotel Ibis budget Wien Messe**   : 25 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. 
 

 


