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II МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА
ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР
Мадрид – ИСПАНИЯ
„Madrilenian dance“
Януари 11 - 14, 2018.
Фестивалът се организира от „Медитераниан Организацион” със
съдействието на
местните общини,търговските палати и местните
фолклорни ансамбли. Фестивалът ще бъде отразен от страна на медиите от
местната и международна преса, както и телевизията. Кметовете или
заместници кметове на градовете, от които са участниците, могат да
присъстват като почестни гости за сметка на организатора на фестивала.
Мадрид е столицата и най-големият град на Испания, както и столицата
на автономната област със същото име (Comunidad Мадрид). Населението на
града е около 3,3 милиона, а с околните места почти 6,5 млн. Мадрид е найизвестен с голямото си културно и художествено наследство (най-добър
пример за което е Музеят на El Prado). Мадрид също се слави с един от найоживеният нощен живот в света. Почти всички от най-известните
туристически зони са разположени в центъра на града, включително и Пуерта
дел Сол, площад Майор, Palacio Real, и Plaza де Колон.

ПРОГРАМА
1ви Ден 11.01. Пристигане в Мадрид. Настаняване в избран хотел.
Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка.
2ри Ден 12.01. Закуска. Информативна презентация в хотела. По желание
обиколка на града – паметник на Сервантес, Моста на Толедо, Храм на
Дебод, Мадрид Aрена, Пуерта дел Сол, площад Майор, Гран Виа,
Катедралата Алмудена, и т.н.. Церемония по откриването и представянето
на ансамблите. Вечеря. По желание излизане в нощен клуб. Нощувка.
3ти Ден 13.01. Закуска. Информативна презентация в хотела. По желание
посещение на музея Прадо или Кралски дворец в Мадрид. Изпълнения на
участниците. Заключителна церемония. Вечеря. Излизане по желание на
фламенко шоу. Нощувка.
4ти Ден 14.01. Закуска. Освобождаване на хотела и заминаване. Край на
услугите.
*Екскурзия до Мадрид-Туристически гид https://youtu.be/5cGGJ-5kW6g

ЦЕНА НА ЧОВЕК
* Специална оферта: Групи, които са участвали вече в други фестивали на

Hotel ***
Hostel

119 €
E

Extra day 40€

99 €
Extra day 33€

Организация „Медитераниан” ще получат отстъпка в размер на 10%.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА
 Настаняване в избрания обект в двойни, тройни и стаи с четири
легла с полу пансион (закуска, вечеря)
 Такса за участие във фестивала.
 Придружител по време на фестивала.
 Грамоти, плакети, снимки и видеоклипове.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА
 Допълнителни екскурзии.
 Лични разходи и всички други разходи, които не са споменати във
програмата

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ
 Билети за всички забележителности и туристически обиколки на
града
 Ексурзовод за всички обиколки (цена в зависимост от езика)
 Трансфер с автобус от / до летището
 Кралски дворец в Мадрид: 12 € (13 € обиколка с екскурзовод)
 Фламенко шоу
 Club
 Prado Museum 16 €
 -Reina София Национален Музей и Арт Център 10 €
 -Thyssen -Bornemisza Музей на изкуството 10 €
ЗАБЕЛЕЖКА
 Доплащане за двойна стая 7€ на човек на ден.
 Доплащане за единична стая на човек на ден:
Hotel ***

24€

Организаторът си запазва правото, да променя условията и реда за
изпълнението на екскурзии и някои елементи от програмата, поради
обективни обстоятелства.
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