12-ти МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА
ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР
БАНЯ ЛУКА - РЕПУБЛИКА СРЪБСКА
“Dancing in the green city”

14. – 17. Декември , 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.
Баня Лука е град в Босна и Херцеговина, столица на Република Сръбска.
Населението на града през 1991 година е 143 079 души, втори по големина
град в Босна и Херцеговина след столицата Сараево. Икономически,
финансов, политически и административен център на Република Сръбска.
Баня Лука се още нарича града на младежите, спорта и красиви момичета.
Особено интересна е крепостта Кастел, която се намира в центъра на града,
на левия бряг на река Върбас. Културната оферта се допълва с Национален
Детски театър, Музей на Република Сръбска, Културен център "Бански
Двор", Музей на съвременното изкуство на Република Сръбска.

ПРОГРАМА
1-ви Ден 14.12. Пристигане в Баня Лука. Настаняване в избрания
хотел. Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря.
Нощувка.
2-ри Ден 15.12. Закуска. По избор екскурзия из Баня Лука (Кастел,
Народен театър, Етнографски музей, 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 16.12. Закуска. Време за свободни дейности и обиколка
на града (Паметник на Петър Кочич, Соколския дом, и т.н.). Обяд
пакет. Изпълнение на ансамблите. Церемония по закриването на
фестивала. Вечеря. Излизане в традиционален ресторант с жива
музика, по избор. Нощувка.
5-ти Ден 17.12. Закуска. Освобождаване на хотела. Край на
услугите.
ЦЕНА НА ЧОВЕК

Хотел

***

Хотел

**

Хостел

119€
Доп. ден
89€
Доп. ден
79€
Доп. ден

*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.

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.

40€
30€
26€

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
До 50 човека
 Екскурзовод (цената зависи от избрания език)
 Трансфер от/до летище
Еднопосочен до 30 човека
Еднопосочен до 50 човека
 Вечеря в ресторант с жива музика с пълно меню и едно питие
ЗАБЕЛЕЖКА
 Доплащане за двойна стая - 5€ на човек на ден.
 Доплащане за единична стая на човек на ден
Хотел ***
28€
Хотел **
25€
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

