
 
 
 
 
 

 
 

Ediţia XV – FESTIVALUL INTERNAŢIONAL de 
FOLCLOR, CORURI şi ORCHESTRĂ  

PRAGA - REPUBLICA CEHIA "Fairytale City" 
05-08 Martie 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. 

Praga – denumit şi Orasul de Aur, Orasul cu o sută de turnuri sau Mama tuturor 
orașelori vă va lăsa cu gura căscată. Situat pe malurile râului Vltava, conform multor 
mărturii, este cel mai romantic, cel mai frumos și cel mai bine conservat oraș din 
Europa. Încă din secolul al X-lea, Praga este casa pentru numeroşi regi, împăraților și 
președinţi, un oraş de o armonie perfectă între stilurile gotic, renascentist, baroc și 
artă modernă. Praga contemporană este o metropolă europeană, un oraș plin de viață 
și oportunități pentru divertisment, de la centre de shopping până la nenumărate pub-
uri şi restaurante, unde puteţi încerca faimoasa bere cehească, produsă de branduri 
variate.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM:  
Ziua 1 – 05 Martie: Sosire în Praga. Cazarea la hotelul ales. Timp liber pentru activităţi 
individuale. Cina. Cazare de noapte. 
Ziua 2 – 06 Martie: Mic dejun. Conferinţa de presă la Centrul de Presă. Opţional: tur 

Praga (Ceasul Astronomic, cartierul Hradčany, Catedrala Sf. Vitus etc.). Ceremonia de 



deschidere a festivalului. Spectacole grupe participante. Cina. Opţional: ieşire de 

seară. Cazare de noapte. 

Ziua 3 – 07 Martie: Mic dejun. Prezentare informativă în sala de conferinţe. 

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. 

Spectacole grupe participante. Ceremonia de închidere a festivalului. Cina. Opţional: 

ieşire la discotecă sau restaurant. Cazare de noapte. 

Ziua 4 – 08 Martie: Mic dejun. Check out hotel şi plecări. Terminarea serviciilor. 

 
 

*Prag – Ghid: www.youtube.com/watch?v=kT43UcBJO5A 

PREŢ / PERSOANĂ: 

Hotel Top **** WWW.TOPHOTEL.CZ 
109 Euro 

o zi suplimentară: 36 Euro 

Hotel Golf *** 
Hotel Olympic *** 

WWW.HOTEL-GOLF.CZ 
 

WWW.OLYMPIK.CZ 

99 Euro 
o zi suplimentară: 33 Euro 

Hotel Slavia ** WWW.SLAVIAHOTEL.COM 
89 Euro 

o zi suplimentară: 30 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 

 

PREŢUL NU INCLUDE: 
 

• Excursii opţionale  
• Cheltuieli personale şi alte cheltuieli care nu sunt prevăzute în program 

 

EXCURSII OPŢIONALE ŞI SERVICII: 
• Transfer cu autocarul de la / la Aeroport 

▪ o direcţie, grup până la 30 persoane: 250€  
▪ o direcţie, grup până la 50 persoane: 280€  

• Biletele pentru toate excursiile, vizitele, muzeele şi atracţiile 
• Ghid pentru Praga: 80-100 € (preţul variază în funcţie de limba aleasă) 
• Restaurant cu muzică live (cina şi o băutură inclusă) - 15€ / persoană 
• Croazieră pe râul Vltava – 6 € / persoană 
• Discotecă / club - 5 € / persoană  
• Turul oraşului: 

▪ Transfer autocar - 12 € / persoană 

http://www.youtube.com/watch?v=kT43UcBJO5A
http://www.tophotel.cz/
http://www.hotel-golf.cz/
http://www.olympik.cz/
http://www.slaviahotel.com/


 
▪ Castelul: tur lung - 13 € / persoană  
▪ Castelul: tur scurt - 9 € / persoană  

• Excursie la Karlovy Vary - transfer autocar : 25 € / persoană  
 

OBSERVAŢII: 
• 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. 
 
 

 


