Festivalul de Teatru de
la Sibiu
Sibiu, Romania

Descriere Festivalul de Teatru de la Sibiu, Sibiu, Romania
Va invitam sa participati la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, cel mai mare festival de artele spectacolului
din Europa, ca amploare, dimensiune şi calitatea evenimentelor.
Itinerariul circuitului:
Ziua I - București – Sibiu (aprox. 280 km)
Ziua II - Festivalul de Teatru
Ziua III - Festivalul de Teatru
Ziua IV - Sibiu – București (aprox. 280 km)

Servicii incluse
Cazare 3 nopti la Hotel Class Hermannstadt 3*, Sibiu
Mic dejun inclus
Turul Sibiului istoric
Participare la reprezentațiile stradale ale festivalului
Vizită ghidată la Muzeul Brukenthal și la Muzeul Farmaciei
Transport cu autocar modern, cu climatizare
Ghid însoțitor din partea agentiei pentru întreaga perioadă

Servicii neincluse
Asigurarea storno - Nu este obligatorie insa agentia recomanda sa o incheiati
Taxe și cheltuieli personale
Intrările la obiectivele turistice (Muzeul Brukenthal, Muzeul Farmaciei)
Excursiile opționale

Informatii utile
Tarifele sunt valabile in momentul editarii / postarii acestor materiale!
Locuri in limita disponibilitatii!
Atentie, disponibilitatea se poate schimba in orice moment, motiv pentru care va rugam sa ne contactati pentru
reconfirmarea tarifelor si / sau a locurilor disponibile!

Nota: Dimensiunile si designul camerelor pot varia, prin urmare nu se poate garanta cazarea in camerele din imagini. Hotelul
isi rezerva dreptul de a schimba politica serviciilor oferite (contra cost / gratuite). Va rugam sa acceptati scuzele noastre

Programul de spectacole al Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu se poate modifica, iar varianta actualizată a
acestuia va fi disponibilă în timp util pe www.sibfest.ro.
Accesul publicului la evenimentele de stradă programate în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu este
gratuit.

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
Mic dejun

Tipuri servicii
Circuit

Facilitati proprietate
Wifi
Bar

Nota: Dimensiunile si designul camerelor pot varia, prin urmare nu se poate garanta cazarea in camerele din imagini. Hotelul
isi rezerva dreptul de a schimba politica serviciilor oferite (contra cost / gratuite). Va rugam sa acceptati scuzele noastre

