13ти МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА
ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР
БУДАПЕЩА-УНГАРИЯ
“ Citadella ”
03. – 07. Aвгуст, 2017.
Фестивалът се организира от „Медитераниан Организейшън” със
съдействието на местните общини, търговските палати и местните
фолклорни ансамбли. Фестивалът ще бъде рекламиран от страна на
медиите от местната и международна преса, както и телевизията. Кметовете
или заместник кметовете на градовете от които са участниците, могат да
присъстват като почастни гости за сметка на организатора на фестивала.
Будапеща е най-големият град и столицата на Унгария. Днешната столица
на Унгария е съставена от дваисторически града, разположени на двата бряга
на Дунав – Буда и Пеща.
Нео-готическият парламент е най-голямата сграда в Унгария с дължина 268
м. В Будапеща се намират архитектурни паметници като внушителния
комплекс на Унгарския парламент, Рибарският бастион, Кралският дворец,
църквата „Свети Матияш“, катедралата „Свети Стефан“, Националната опера и
много други.

ПРОГРАМА
1-ви Ден 03.08. Пристигане в Будапеща. Настаняване в избрания хотел.
Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка.
2-ри Ден 04.08. Закуска. Пресконференция в пресцентъра. По избор
обиколка на града (Площада на героите, Опера, Замька на Буда,
Парламента, Моста на Елизабета). Обяд пакет. Церемония по
откриването на фестивала и представянето на ансамблите. Вечеря. По
избор излизане в ресторант с циганска музика. Нощувка.
3-ти Ден 05.08. Закуска. Възможност за организирана разходка с лодка
по река Дунав, по избор. Презентация в конферентната зала на хотела.
Обяд пакет. Изпълнения на участниците. Закриване на церемонията.
Вечеря. Излизане по избор. Нощувка.
4-ти Ден 06.08. Закуска. Свободно време за индивидуални дейности.
Обяд пакет. Излизане по избор. Вечеря. Нощувка.
5-ти Ден 07.08. Закуска. Освобождаване на хотела и заминаване. Край
на услугите.
* Специална оферта: Групи, които са участвали в други фестивали на Организация
„Медитераниан” ще получат отстъпка в размер на 10%.
*Специална оферта: Групи над 20 участника получават един гратис.

ЦЕНА НА ЧОВЕК ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛ / АПАРТАМЕНТ :
www.goldenparkhotel.hu 149€ extra
HOTEL GOLDEN PARK ****
HOTEL BW GRAND HUNGARIA
149€ extra
****
www.medoszhotel.hu
HOTEL MEDOSZ ***+
139€ extra
www.canada-hotel.hu
HOTEL CANADA ***+
109€ extra
www.hotelberlin.hu
HOTEL BERLIN ***
109€ extra
HOTEL ZUGLO ***
109€ extra
www.naamahotel.com
HOTEL NAAMA ***
89€ extra
APARTMAN PREMIUM
89€ extra

day 37€
day 37€
day
day
day
day
day
day

35€
27€
27€
27€
22€
22€

ЦЕНА НА ЧОВЕК С ВКЛЮЧЕН ТРАНСПОРТ ОТ СОФИЯ :
www.goldenparkhotel.hu 181€
HOTEL GOLDEN PARK ****
HOTEL BW GRAND HUNGARIA
181€
****
www.medoszhotel.hu
HOTEL MEDOSZ ***+
171€
www.canada-hotel.hu
HOTEL CANADA ***+
141€
www.hotelberlin.hu
HOTEL BERLIN ***
141€
HOTEL ZUGLO ***
141€
www.naamahotel.com
HOTEL NAAMA ***
121€
APARTMAN PREMIUM
121€

extra day 37€
extra day 37€
extra
extra
extra
extra
extra
extra

day
day
day
day
day
day

35€
27€
27€
27€
22€
22€

*В цената с включен транспорт не са включени пътни разходи, пътни такси,
паркинг, ферибот (ако е необходим) и разходите за настаняване на водача.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА
 Настаняване в избрания обект в двойни, тройни и стаи с четири легла с
полупансион (закуска, вечеря + обяд пакет)
 Такса за участие във фестивала.
 Придружител по време на фестивала.
 Грамоти, плакати, снимки и видеоклипове.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА
 Допълнителни екскурзии.
 Лични разходи и всички други разходи, които не са включени в
програмата.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ
 Билети за всички забележителности, екскурзии и атракции.
 Екскурзовод в Будапеща 80-100€ (цена в зависимост от езика)
 Автобусен превоз от / до летището
Еднопосочен билет до 30 пътници-110€







Еднопосочен билет до 50 пътници-120€
Обиколка на града
Автобусен превоз, цена за човек- 10€
Вечеря в ресторант с жива музика, храна и едно питие –15€
Разходка с лодка по река Дунав -6 €
Вход в дискотека – 6 €

ЗАБЕЛЕЖКА
 Доплащане за двойна стая € 5 на човек на ден.
 Доплащане за единична стая на човек на ден:
Hotel GOLDENPARK****
Hotel GRANDHUNGARIA
HotelMEDOSZ***+
HotelCANADA***+
Hotel Naama

22€
22€
21€
16€
13€

Организаторът си запазва правото да променя условията и реда на
екскурзията и някои елементи от програмата поради технически
обстоятелства.

MEDITERANIAN ORGANIZATION

www.mediteranian-folklore-festivals.org
m.event.bg@gmail.com
00381 62 875 47 29
00381 65 558 80 26
00381 11 407 64 90

