3. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА
ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР
ТИМИШОАРА-РУМЪНИЯ
“Dancing in the City of Flowers”
Август 19-23, 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.
Тимишоара e най-големият град в западната част на Румъния. Градът
се намира на северния бряг на река Бега, а неговата красота се оглежда в
архитектурните стилове и културен живот. Често го наричат "Малката
Виена". Тимишоара е дом на музикални и театрални представления,
художествени галерии, музеи и активен нощен живот. Той е прогресивен,
космополитен, наричан е още "градът на цветята". Това е първият град в
Европа и вторият в света след Ню Йорк, който е започнал да използва
електричество за осветяване на улиците.

ПРОГРАМА
1-ви Ден 19.08 Пристигане в Тимишоара. Настаняване в избраноя хотел.
Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка.
2-ри Ден 20.08 Закуска. Пресконференция в пресцентъра. По избор
обиколка на града (площад Виктория, Румънска Катедрала на Банатската
Митрополитска църква ,Музей на революцията от 1989.г., Площад
Единство, Сръбската православна църква, Банатски Етнографски музей,
Площад Свобода, Замък Хуниаде и др.). Обяд пакет. Церемония по
откриването на фестивала и представянето на ансамблите. Вечеря.
Излизане в дискотека, по избор. Нощувка.
3-ти Ден 21.08 Закуска. По избор обиколка на града (Музей на
изкуството, Бароков дворец, Банатски селски музей, Парк на розите...).
Свободно време за индивидуални дейности. Обяд пакет. Изпълнения на
участниците. Церемонялно закриване. Вечеря. Излизане в ресторант с
жива музика, по избор. Нощувка.
4- ти Ден 22.08 Закуска. Свободно време за индивидуални дейности.
Обяд-пакет. Излизане, по избор. Вечеря. Нощувка.
5-ти Ден 23.08 Закуска. Освобождаване на хотела и заминаване. Край
на услугите.
*Екскурзия до Тимишоара-Туристически гид https://www.youtube.com/watch?v=kT8gZ1zBa78

ЦЕНА НА ЧОВЕК ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛ:
Хотел ***

Пансион/Хотел**

129€
Доп. ден
33€
109€
Доп. ден
28€

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

ЦЕНА НА ЧОВЕК С ВКЛЮЧЕН ТРАНСПОРТ ОТ СОФИЯ :
Хотел ***

Пансион/Хотел**

147€
Доп. ден
33€
127€
Доп. ден
28€

*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 музеи 3€
 Екскурзовод за всички обиколки (цена в зависимост от езика 80€100€)
 Трансфер от / до летището
 Ресторант с жива музика 15€
 Диско Клуб-6€
ЗАБЕЛЕЖКА
 Доплащане за двойна стая 5€ на човек на ден.
 Доплащане за единична стая на човек на ден:

Hotel ***

20€

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 62875 47 29
00381 65 558 80 26
00381 11 407 64 90

