5-ти МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА
ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР
Краков - Полша
"Ball в Dworze Książęcym"
21 – 25 Юли , 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.
Краков - един от най-красивите градове в Европа и един от най-важните
туристически, културни и образователни центрове в Полша, който винаги успява
да очарова. В града живее над 760 000 жители, така че Краков е вторият по
големина град в Полша, а също и най-старият. Стария град на Краков е
включен в списъка на Световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО.
Редица актьори, музиканти и художници, със собствените си творби му
допринасят на позитивният дух на града.

ПРОГРАМА
1-ви Ден 21.07. Пристигане в Краков. Настаняване в избрания
хотел. Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря.
Нощувка.
2-ри Ден 22.07. Закуска. Пресконференция в пресцентъра.
Свободно време за индивидуални дейности. Церемония по
откриването и представянето на ансамблите. Вечеря. По избор
излизане в дискотека. Нощувка.
3-ти Ден 23.07. Закуска. Информациона презентация в
конферентната зала. Екскурзия: St. Florian е Gate, Краков Barbican,
Tower City Събрание, Базиликата на Дева Мария, сланите мини,
Националния музей (по желание). Изпълнения на участниците.
Закриване на церемонията на фестивала. Вечеря. Излизане по
избор. Нощувка.
4-ти Ден 24.07. Закуска. Свободно време за индивидуални
дейности. По избор формиране на групи, социализиране,
излизане.
5-ти Ден 25.07. Закуска. Освобождаване на хотела и заминаване.
Край на услугите.
*Екскурзия до Краков - Туристически гид
http://www.youtube.com/watch?v=i83dMuuWIyc

ЦЕНА НА ЧОВЕК ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛ:
Hotel
www.leopolis.com.pl
Leopolis ***

Hotel
**/Pension

Hostel

www.hotelestudenckie.pl/index.php?piasthotel

119 €
Extra
day
30 €
109 €
Extra
day
28 €
99 €
Extra
day
25 €

ЦЕНА НА ЧОВЕК С ВКЛЮЧЕН ТРАНСПОРТ ОТ СОФИЯ :
Hotel
www.leopolis.com.pl
Leopolis ***

Hotel
**/Pension

www.hotelestudenckie.pl/index.php?piasthotel

Hostel

163 €
Extra
day
30 €
153 €
Extra
day
28 €
143 €
Extra
day
25 €

*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)
 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 всички забележителности, екскурзии , музеи и
атракции.
 Екскурзовод за всички обиколки в Краков - 80/100€ (цена в
зависимост от езика)

 Автобусен превоз от / до летището
Еднопосочен билет до 30 пътника- 280€
Еднопосочен билет до 50 пътника- 340€
 Разходка с лодка -€ 6
 Дискотека-€ 5
 Обиколка на града
С автобус- цена за един човек-10€
Barbican - 2€ билет
Националния музей – 8,5€ билет
 Сланите мини – екскурзия с автобус – на човек 22€
 Вечеря в ресторан с музика на живо и едно питие - 15€
ЗАБЕЛЕЖКА
 Доплащане за двойна стая 5€ на човек на ден.
 Доплащане за единична стая на човек на ден:
Hotel *** 18
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

