ΙV МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ФОЛКЛОР,
ХОР И ОРКЕСТЪР
TАРАНТО–ИТАЛИЯ
03. - 07.08.2017.
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.
Taranto крайбрежен пристанищен град и община в регион Пулия, Южна
Италия. Градът е административен център на едноименната провинция
Таранто. Той е важен търговски и пристанищен град. Градът още се нарича
„град на две морета“, тъй като има два бряга. Старият и новият град са
свързани чрез люлеещ се мост, който е символ на Таранто. Срещу
Арагонският замък (впечатляваща структура от XV век) се намират останки от
храма на Посейдон. Легендата разказва, че сина на Посейдон – Тарас, който
основал града, претърпял корабокрушение и бил донесен от делфин на
пристанището в града. Интересна е катедралата на Таранто, посветена на
Св.Каталдо (San Cataldo), построена през XI век. В археологическият музей пък
можете да разгледате древните артефакти, които се съхраняват там.
Архитектурата на къщите в стария град са много специфични за Таранто.

ПРОГРАМА
1.ден – 03.08. Пристигане в Таранто. Настаняване в избрания обект. Свободно
време за индивидуални дейности, вечеря и нощувка.
2.ден – 04.08. Закуска. Пресконференция в пресцентъра. Лънч пакет. По избор
разглеждане на забележителностите на града. Таранто (Стария град), Фонтан
площад, Света Доминика, Светилище на Дева Мария, Национален
археологически музей, Катедралата, Каталдо, Арагонски замък, площад
Кастело, Храмът на Посейдон … Следва вечеря и по избор излизане в нощен
клуб. Нощувка
3.ден – 05.08. Закуска. Презентация в залата за конференция в хотела.
Свободно време за индивидуални дейности или плаж. По желание
разглеждане на забележителностите на града. Лънч пакет. Церемония по
откриването на фестивала. Изпълнения на групите. Следва вечеря и по избор
излизане в ресторант с музика. Нощувка.
4.ден – 06.08. Закуска. Свободно време за индивидуални дейности. Лънч
пакет. Свободно време. Вечеря. Нощувка.
5.ден – 07.08. Закуска. Освобождаване на хотела и заминаване. Край на
услугите.
*Travel Guide Taranto http://youtu.be/z3_Byt3Xq4Y

ЦЕНА НА ЧОВЕК
Хотел***
169€
Хотел**
159€
*Специална оферта: Групите, които са участвали вече в други фестивали на
„Медитераниан Организейшън” получават отстъпка от 10%.
*Специална оферта: Групи над 25 участника получават един гратис.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА
 Настаняване в избрания обект в двойни, тройни и стаи с четири легла с
полу пансион (закуска и вечеря + лънч 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





Автобусен транспорт от/до летището
Билети за всички екскурзии, обиколки, атракции
Обиколка на града
Екскурзовод за обиколка (цената се формира в зависимост от избрания
език)
 Вход за нощен клуб
 Вечеря в ресторант с музика на живо
ЗАБЕЛЕЖКА
 Доплащане за двойна стая 7€ на човек на ден.
 Доплащане за единична стая на човек на ден:
Хотел ***

24€

 Възможност за удължаване на престоя на човек на ден:
Хотел ***

42€

Хотел **

40€

Точното име на хотела ще бъде обявено до 5 дни преди фестивала, ако това
вече не е споменато в програмата.
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

Kostas Leivadiotis: +381655588026
+381114076490
+381628754729

