11-ти МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА
ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР
Белград – Сърбия
“Dancing in the white city”
Август 01 - 05, 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.
БЕЛГРАД- столицата и най-големият град в Сърбия. Разположен е
в северната част на страната, при вливането на река Сава в Дунав.
Белград е университетски град, научен и културен център на
страната. Има над 30 музея и галерии, между които са Музеят на
лова, на ж.п. транспорта, на сръбския географ Йован Цвиич, музей
Никола Тесла. Също така има 7 театъра, филхармония и много
киносалони. Най-старото и забележително място в Белград
е крепостта Калемегдан.

ПРОГРАМА
1-ви Ден 01.08. Пристигане в Белград. Настаняване в избрания
хотел. Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря.
Нощувка.
2-ри Ден 02.08. Закуска. По избор екскурзия из Белград (Крепостта
Калемегдан, Площад на Републиката, улица Кнез Михайлова,
Църквата на Св Сава и т.н.). Обяд пакет. Церемония по откриването
и представянето на ансамблите. Вечеря. По избор разходка с
корабче и излизане в ресторант или клуб. Нощувка.
3-ти Ден 03.08. Закуска. Време за свободни дейности. Обяд пакет.
Изпълнение на ансамблите. Церемония по закриването на
фестивала. Вечеря. Излизане в традиционален ресторант с жива
музика, по избор. Нощувка.
4-ти Ден 04.08. Закуска. Време за свободни дейности. Обяд пакет.
По избор екскурзия из Белград. Вечеря. Излизане в традиционален
ресторант с жива музика, по избор. Нощувка.
5-ти Ден 05.08. Закуска. Освобождаване на хотела. Край на
услугите.
*Екскурзия до Белград- Туристически гид
http://www.youtube.com/watch?v=JHAr0QzzSdo ЦЕНА НА ЧОВЕК 139 EURO
ЦЕНА НА ЧОВЕК
Hotel Teatar
Hotel Srbija
Hotel Balasevic
Hotel Panorama
Hotel Royal
Hostel/Dorm

****
***
***
***
**

http://www.hotelsrbija.com/
www.centarbalasevic.rs
www.zakpanorama.com
www.hotelroyal.rs

159€
159€
109€
109€
109€
89€

*Специална оферта: Групи, които са участвали в други фестивали на
„Медитераниан Организейшън” ще получат отстъпка в размер на 10%.
*Специална оферта: Групи над 20 участника получават един гратис.

ЦЕНА НА ЧОВЕК С ВКЛЮЧЕН ТРАНСПОРТ ОТ СОФИЯ
Hotel Teatar
****
http://www.hotelsrbija.com/
Hotel Srbija
***
www.centarbalasevic.rs
Hotel Balasevic
***
www.zakpanorama.com
Hotel Panorama
***
www.hotelroyal.rs
Hotel Royal
**
Hostel/Dorm

173€
173€
123€
123€
123€
103€

*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 ,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
 Обиколка на града с автобус:
До 30 човека- 180€
До 50 човека- 200€
 Обиколка на града за 1 човек- 8€
 Екскурзовод за Белград- 80-90€ (цената зависи от избрания
език)
 Трансфер от/до летище Белгрда до хотел:
Еднопосочен до 30 човека- 180€
Еднопосочен до 50 човека- 200€
 Вечеря в ресторант с жива музика с пълно меню и едно питие
- Ресторант "Cukaricki san" - 12€
- Ресторант "Skadarlija"
- 18€
 Клуб- 5€
 Разходка с корабче- 5€
 Зоо- 3,5€

ЗАБЕЛЕЖКА
 Доплащане за двойна стая - 5€ на човек на ден.
 Доплащане за единична стая на човек на ден
Хотел Srbija***/ Teatar ****
24€
Хотел Panorama / Balasevic /Royal
16€
• Удължаване на престоя на човек на ден:
Хотел Srbija ***/ Teatar ****
40 €,
Хотел Panorama / Balasevic/ Royal *** 27 €,
Хостел
22 €
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

