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VI МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА
ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР
НИЦА, МОНТЕ КАРЛО - ФРАНЦИЯ
“Меditerranee dance”
09. – 12. Ноември, 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.
Ница - Градът е разположен по бреговете на Залива на ангелите,
заобиколен от приморските Алпи, защитаващи града от хладни
ветрове. Столицата на Лазурния бряг е петият по големина град
във Франция и най-големият на френската Ривиера. В центъра е
главният площад „Масена“, построен през 1835 г. На изток от него е
старият район на града, така наречената Стара Ница, прочута с тесните
си извити улички и множество ресторанти, където могат да се опитат
специалитетите на местната кухня.

ПРОГРАМА
1-ви Ден 09.11. Пристигане в Ница и настаняване в избрания хотел.
Свободно време за индивидуални дейности. Следва вечеря и нощувка.
2-ри Ден 10.11. Закуска. Пресконференция в прес центъра. Свободно
време за пътувания, расхотка – По избор Английската Променада,
Хотел Негреско, Гарибалди, Масена, Авен Йен Медсен, Газебо и др.
Свободно време. Церемония по откриването и представянето на
ансамблите. Следва вечеря и по избор излизане вечерта. Нощувка.
3-ти Ден 11.11. Закуска. Информативна презентация в залата за
конференция. Свободно време за индивидуални активности.
Представянето на ансамблите. Закриване на фестивала. Следва вечеря
и нощувка.
4-ти Ден 12.11. Закуска. Напускане на хотела и заминаване. Край на
услугите.
*Екскурзия до Монако- Туристически гид http://www.youtube.com/watch?v=WNuvyHXcz0M

ЦЕНА НА ЧОВЕК
Hotel Azurea ***

www.hotel-azurea.com

129€
*доп. ден 43€

Hotel Premiere Class ***

www.premiereclasse.com

109€
*доп. ден 36€

99€

Hotel Formula1 *

*доп. ден 33€
* Специална оферта: Групите, които са участвали в други фестивали на
Организация „Медитераниан”, получават отстъпка в размер на 10%.
*Специална оферта: Групи над 25 участника получават един гратис.

ЦЕНА НА ЧОВЕК С ВКЛЮЧЕН ТРАНСПОРТ ОТ СОФИЯ
Hotel Azurea ***

www.hotel-azurea.com

185€
*доп. ден 43€

Hotel Premiere Class ***
Hotel Formula1 *

www.premiereclasse.com

165€
*доп. ден 36€

155€

*доп. ден 33€
*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, полупансион (закуска и 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 и туристически обиколки на
града.
 Гид (цена в зависимост от езика)
 Автобусен превоз от / до летището
Еднопосочен до 30 пътници - 340 €
Еднопосочен до 50 пътници - 380 €
 Вечеря в ресторанта с жива музика с включено едно питие– 15-20€
 Вход на диско клуб - 7€
 Автобусен трансфер до Монте Карло - цена за човек 12€
ЗАБЕЛЕЖКА
 Доплащане на двойна стая 7€ на човек на ден.
 Доплащане на единична стая на човек на ден:
Hotel Azurea***
Hotel Premiere Class*/**

26€
22€

Организаторът си запазва правото да променя условията и реда на екскурзията и
някои елементи от програмата поради технически обстоятелства.
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