
 
 
 
 
 
 

Ediţia XIX - FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE 
FOLCLOR, COR ȘI ORCHESTRĂ 

BELGRAD–SERBIA “Dancing around Belgrade” 
03-06 ianuarie 2021 

 
 

Festivalul este organizat de Mediteranian Organization în cooperare cu 
municipalitatea locală, camere de comerț și ansambluri de folclor locale. 
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. 
 

Belgrad – este capitala și cel mai mare oraș al Serbiei, cu 2.800.000 de 
locuitori. Orașul se află la confluența a două râuri mari, Dunărea și Sava, şi este 
o intersecție a culturilor estice și vestice. Belgradul are o istorie foarte 
turbulentă și este unul dintre cele mai vechi orașe din Europa. Este nu numai 
centrul administrativ şi guvernamental, ci și centrul turistic, comercial, 
industrial, de transport şi economic în general, ca şi cultural, științific și 
educaţional. Belgradul este bine cunoscut și pentru patrimoniul său 
arhitectural: cetatea (fortăreața) din Belgrad, Kalemegdan, și multe alte 
monumente și atracţii culturale, situri arheologice, mărturii ale unor civilizaţii 
moderne avansate, ca şi străvechi. Belgradul a găzduit numeroase evenimente 
sportive de mare anvergură, iar cluburi și echipe belgrădene sunt Campioane 
Europene și Mondiale în numeroase sporturi. Belgrad este bine cunoscut 
pentru evenimentele sale muzicale, cluburile sale, iar viața de noapte este 
considerată ca fiind aici una dintre cele mai bune din lume.  



PROGRAM: 
 

Ziua 1 – 03 Ianuarie: Sosire la Belgrad. Cazarea în hotelul ales. Timp liber pentru 
activități individuale. Cina. Cazare de noapte. 
 

Ziua 2 – 04 Ianuarie: Mic dejun. Opţional: turul orașului (Fortăreața Kalemegdan, 
Piața Republicii, strada Knez Mihailova, Templul Sf. Sava etc.). Ceremonia de 
deschidere a festivalului. Desfăşurare program: spectacole grupe participante. 
Cina. Opţional: croazieră, ieșire de noapte. Cazare de noapte. 
 

Ziua 3 – 05 Ianuarie: Mic dejun. Timp liber pentru activități individuale. Opţional: 
 

excursie la Grădina Zoologică. Desfăşurare program: spectacole grupe 
participante. Ceremonia de închidere a festivalului. Cina. Opțional: ieșire de seară 
la un restaurant tradiţional cu muzică live. Cazare de noapte. 
 

Ziua 4 – 06 Ianuarie: Mic dejun. Check out hotel şi plecări. Terminarea serviciilor. 
 

* Călătorie la Belgrad - Multimedia: http://www.youtube.com/watch?v=JHAr0QzzSdo  
 

PREŢ / PERSOANĂ: 

 Hotel Theater   ****   www.hoteltheaterbelgrade.com   119 Euro  
                 

 Hotel Srbija ***+  www.hotelsrbija.com  o zi suplimentară: 40 Euro  
                  

 Hotel Balašević   ***   www.centarbalasevic.rs     
                  

 Hotel Panorama ***   www.vilapanorama.rs  

99 Euro 
 

                 
 

Hotel N 
  

*** 
  

www.hotel-n.rs 
         

     
   

    
        

o zi suplimentară: 33 Euro 
 

                 

 
Hotel Elegance *** 

  

www.hotelelegance.rs 
  

      

           

 Hotel Villa Family   ***   www.villafamily.rs     
                  

 Hostel / Dorm              79 Euro  
              o zi suplimentară: 26 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 duble, triple sau cu patru paturi cu 
demipensiune (mic dejun şi cină)  

• Taxa de participare la festival  
• Însoțire pe parcursul festivalului  
• Certificate / diplome, plachete, fotografii și înregistrări video 

 
 

PREȚUL NU INCLUDE: 
 

• Excursiile opţionale  
• Cheltuielile individuale și toate cheltuielile din afara programului 

http://www.youtube.com/watch?v=JHAr0QzzSdo
http://www.hotelsrbija.com/
http://www.centarbalasevic.rs/


EXCURSII ȘI SERVICII OPŢIONALE: 
 

• Autocar City Tour: 
 

o până la 30 persoane - 180€ o 
până la 50 persoane - 200€  

• Tur oraş / persoană - 8€ 
 
• Ghid turistic pentru turul oraşului Belgrad: 80 - 90€ (preţul variază 

în funcţie de limbă)  
• Transfer cu autocarul de la / la Aeroport 

o autocar într-o direcţie, până la 30 de persoane: 180 €  
o autocar într-o direcţie, până la 50 persoane: 200 €  

• Cina la restaurant cu muzica live (inclusiv o băutură): 
o Restaurant "Čukarički san" - 12€ 
o Restaurant "Skadarlija" - 18€  

• Club - 5€  
• Plimbare cu vaporaşul - 5€  
• Grădina Zoοlogică - 3,5€ 

 
 

OBSERVAȚII: 
 
 

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

 

 

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

 

datorită unor circumstanţe obiective. 
 


