6. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА
ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР
РИМ-ИТАЛИЯ
“Colosseum”
Август 11 – 14, 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.
РИМ е столицата на Италия и на област Лацио. Намира се в
западната част на Апенинския полуостров, при устието на река
Тибер. Построен е на седем хълма: Ескулино, Палатино, Капитол,
Авентине, Квиринале, Виминале и Целио, където се намира и
центъра на града. Според легендата, градът е бил основан от
Ромулус, потомък на Троянския герой Еней 753 пр.н.е. Символът на
града е вълчицата, която кърми Ромулус и Рем. Вечният град е
единствен в света със стотицит музеи, черкви, археологически
обекти, галерии, сгради и прекрасни фонтани.

ПРОГРАMА
1-ви Ден 11.08. Пристигане в Рим. Настаняване в избран хотел.
Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка.
2-ри Ден 12.08. Закуска. Пресконференция в пресцентъра.
Свободно време за индивидуални дейности- обиколка по избор в
града (Колосеум, Фонтана ди Треви, църквата на Св. Петар, Пияца
ди Спаниа итн.). Церемония по откриването и представянето на
ансамблите. Вечеря. По избор излизане в ресторант. Нощувка.
3-ти Ден 13.08. Закуска. Презентация в конферентнатa зала.
Обиколка на града или екскурзия до Ватикана в сърцето на Рим, по
избор. Представяне на ансамблите. Закриване на фестивала.
Вечеря. Излизане, по избор. Нощувка.
4-ти Ден 14.08. Закуска. Освобождаване на хотела и заминаване.
Край на услугите.
*Екскурзия до Рим- Туристически гид
http://www.youtube.com/watch?v=vClwhyX3Ws4ЦЕН

ЦЕНА НА ЧОВЕК:
HOTEL SCHEPPERS ***

www.scheppers-hotel.com

HOTEL STAR ***+

www.hotelstar-roma.it

HOTEL ALBERGO DEI LEONI***

www.albergodeileoni.it

HOTEL VALERY***/HOSTEL

149€
129€
109€

http://www.hotelvalery.it/

*Специална оферта: Групи над 25 участникa получават един гратис.
* Специална оферта: Групи, които са участвали в други фестивали на
„Медитераниан Организейшън” ще получат отстъпка в размер на 10%.

99€

ЦЕНА НА ЧОВЕК С ВКЛЮЧЕН ТРАНСПОРТ ОТ СОФИЯ :
HOTEL SCHEPPERS ***

www.scheppers-hotel.com

HOTEL STAR ***+

www.hotelstar-roma.it

HOTEL ALBERGO DEI LEONI***

www.albergodeileoni.it

HOTEL VALERY***/HOSTEL

http://www.hotelvalery.it/

204€
184€
164€
154€

*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 и вечеря)
 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
• Трансфер от / до летището
- Автобус до 30 души - € 230 (еднопосочен)
- Автобус до 50 души - 300 € (еднопосочен)
• Обиколка на града:
- Гид за Рим (цена в зависимост от езика)

- Билети за Roman Forum + Colosseum + Palatine: € 12 + € 2
резервация за групи задължителна
- Билети за националния музей (Роман Баните на Диоклециан,
Palazzo Massimo, Palazzo Altemps): 8 €
- Национална галерия за модерно изкуство (YUM): 9 €
- Пирамида: 6,5€ +1.5 € Необходима е предварителна
резервация
- Ватиканските музеи и базиликата Свети Петър: билет € 17
(резервация се препоръчва: € 4 на човек)
- Единичните билети (важат за 7 дни) за Термите на Каракала
на Вила, дей Quintili и мавзолея на Cecilia Metella: 7 €
(резервация се препоръчва: € 2, за групи € 30)
- Национален музей на замъка Сант Анджело: € 11 *
(резервация се препоръчва: 1 € на човек)
* Цените на билетите могат да се променят по време на
изложбите
- Къща-музей на Джорджо де Кирико: 8 €, изисквани
резервации
- City Tour с автобус: 21 € на човек
• Вечеря с музика на живо
• Дискотека
ЗАБЕЛЕЖКА
 Доплащане за двойна стая 7€ на човек на ден.
 Възможност за удължаване на престоя на човек на ден:
 Hotel Scheppers 3*
50€
 Hotel Star 3*+
43€
 Hotel Albergo dei Leoni
37€
 Hotel Valery3 /Hostel
33€

 Доплащане за единична стая, на ден:
 Hotel Scheppers 3*
 Hotel Star 3*+
 Hotel Albergo dei Leoni

32€
30€
26€

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

