
  
 

Ediţia XII - FESTIVALUL INTERNAȚIONAL 
DE CORURI ŞI ORCHESTRE FILARMONICE 

BUDAPESTA – PRAGA 
“Friendly Music” 

20-24 Noiembrie 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. 

Budapesta este capitala și centrul 
industrial, economic, cultural, educațional și 
turistic al Ungariei. Budapesta este cel mai mare 
oraș al Ungariei și una dintre puținele capitale de 
pe „frumoasa Dunăre”. Este adesea creditat 
drept unul dintre cele mai frumoase orașe ale Europei. Unind Buda și Obuda de pe malul 
drept și Pest de pe malul stâng, a devenit singurul oraș aflat de o parte și de alta a unui 
râu atât de mare ca Dunărea. Ungaria este foarte cunoscută pentru mâncarea delicioasă și 
pentru vinurile sale locale. 

 Praga - Orașul de Aur, Orașul cu o sută de 
Turnuri sau Mama tuturor orașelor cum mai este 
numită, vă va lăsa fără suflare. Situat pe malul 
râului Vltava, conform multor mărturii, este cel 
mai romantic, cel mai frumos și cel mai bine 
păstrat oraș din Europa. Începând cu secolul al X-lea, a fost casa prinților, regilor, 
împăraților și președinților, în perfecta armonie gotică, renascentistă, barocă și art-
nouveau. Astăzi, Praga este o metropolă europeană, un oraș plin de viață și cu 
oportunități de divertisment de calitate, de la mall-uri la nenumărate pub-uri și 
restaurante care servesc celebrele beri ceheşti. 
 
 



PROGRAM: 

Ziua 1 – 20 Noiembrie: Sosire la Budapesta. Cazare la hotelul ales. Timp liber pentru 
activități individuale. Cina. Cazare de noapte. 
Ziua 2 – 21 Noiembrie: Mic dejun. Conferinţă de presă. Opţional: turul orașului Budapesta 
(Piaţa Eroilor, Opera, Castelul Buda, Palatul Parlamentului, Podul Elisabeta...). Opţional: 
croazieră cu vaporaşul pe Dunăre. Ceremonia de deschidere a festivalului. Spectacol cu 
performanţele grupelor participante. Ceremonia de închidere a festivalului. Cina. 
Opţional: ieşire la restaurant cu muzică ţigănească live. Cazare de noapte. 
Ziua 3 – 22 Noiembrie: Mic dejun. Check out hotel şi plecare la Praga. Opţional: turul 
oraşului Praga: Ceasul Astronomic, cartierul Hradčany, Catedrala Sf. Vitus etc... Cazare la 
hotelul ales. Timp liber. Cina. Opțional: ieșire de noapte. Cazare de noapte. 
Ziua 4 – 23 Noiembrie: Mic dejun. Opţional: excursie la Karlovy Vary, renumită staţiune 
spa în Cehia şi Europa. Opţional: tur la Castelul Carlstein, rezidenţa regelui Carol al IV-lea. 
Întoarcere la Praga. Cina. Ceremonia de deschidere a festivalului. Spectacol cu 
performanţele grupelor participante. Ceremonia de închidere a festivalului. Opţional: 
ieşire de seară. Cazare de noapte. 
Ziua 5 – 24 Noiembrie: Mic dejun. Check out hotel şi plecări. Terminarea serviciilor. 

*Excursie la Budapesta: Ghid - www.youtube.com/watch?v=dZYpHr1wDmY  
*Excursie la Praga: Ghid - www.youtube.com/watch?v=kT43UcBJO5A 

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

• 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 

PREŢ / PERSOANĂ – Budapesta: 2 nopţi 
Hotel GOLDENPARK **** www.goldenparkhotel.hu 

75 Euro 
Hotel BW GRAND HUNGARIA ****  

Hotel BERLIN ***                       www.hotelberlin.hu 

59 Euro 

 

Hotel EBEN ***  

Hotel NAP *** www.naphotel.hu 

Hotel MEDOSZ *** www.medoszhotel.hu 

Hotel CANADA *** www.canada-hotel.hu 

Hotel GOLDEN DUNA ***  

Apartament  59 Euro 
PREŢ / PERSOANĂ – Praga: 2 nopţi 
Hotel Top ****                              www.tophotel.cz 65 Euro 
Hotel Golf ***    
Hotel Olympic ***                         

www.hotel-golf.cz 
www.olympik.cz/cz/tristar/ 59 Euro 

Hotel Slavia **                           www.slaviahotel.com 55 Euro 

PREŢUL INCLUDE: 

http://www.youtube.com/watch?v=dZYpHr1wDmY
http://www.youtube.com/watch?v=kT43UcBJO5A
http://www.goldenparkhotel.hu/
http://www.medoszhotel.hu/
http://www.canada-hotel.hu/
http://www.tophotel.cz/
http://www.hotel-golf.cz/


• Diplome/certificate, plachete, fotografii și înregistrări video 
PREŢUL NU INCLUDE: 
• Excursiile opţionale 

• Cheltuielile individuale și toate cheltuielile din afara programului prezentat 
 
        
EXCURSII OPŢIONALE ŞI SERVICII: 

 
• Bilete pentru toate excursiile şi atracţiile 

• Transfer cu autocarul de la/până la aeroport: 
▪ o direcţie, pana la 30 de persoane -110€ 
▪ o direcţie, pana la 50 de persoane - 120€  

 

• Ghid pentru tur Budapesta: 80-100€ (preţul depinde de limba aleasă) 
• Tur oraş Budapesta - transfer cu autocarul - 10€ / persoană 

• Palatul Parlamentului - 6€ 

• Ghid tur Praga: 80-100€ (preţul depinde de limba aleasă) 
• Croazieră pe râul Vltava – 6 € / persoană 

• Tur oraş Praga - transfer cu autocarul - 12€ / persoană 

• Castelul Carlstein – tur prelungit: 13 Euro, tur scurt: 9 Euro 

• Excursie cu autocarul al Karlovy Vary – 25 Euro / persoană 

• Cina la restaurant cu muzica live, cu  o băutură inclusă- 15€ 

• Discotecă/Club - 6€Č    
OBSERVAŢII: 

 

• Extra taxă pentru camera dublă: 5€ / persoană / zi. 
• Extra taxă pentru camera single / persoană / zi: 

- Hotel GOLDENPARK / BW GRAND HUNGARIA ****  : 23 Euro 
- Hotel BERLIN - GOLDEN DUNA ***    : 18 Euro 
- Hotel Top ****        : 20 Euro 
- Hotel Golf / Olympic ***      : 18 Euro 
- Hotel Slavia **        : 17 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. 

 


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

