7-ми МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА
ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР
Виена- Братислава
“Danube dance”
23. – 26. 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.
Братислава е столицата на Словакия. Намира се в югозападната част на
Словакия и се простира на два бряга: на река Дунав и на левия бряг на река
Морава. Граничи си с Австрия и Унгария.
Братислава има много приятен средновековен вътрешен град с тесни,
криволичещи улички, както и много исторически църкви и сгради.
Виена е столицата на Австрия. Виена е един от най-старите столици в
сърцето на Европа, императорския град и място кадето се срещат различни
култури. Изкуството и културата са традиционни за Виена в области
като театър, опера, класическа музика и изящни изкуства.

ПРОГРАМА
1-ви Ден – 23.11. Пристигане в Братислава/Виена. Настаняване на групата.
Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка.
2-ги Ден – 24.11. Закуска. Пресконференция в пресцентъра. Възможност за
посещение на Виена. Обяд пакет. Церемония по откриването на фестивала.
Изпълнения на групите. Вечеря. Факултативно организирано излизане.
Нощувка.
3-ти Ден- 25.11. Закуска. Презентация в конферентнaта зала. По избор екскурзии. Свободно време за индивидуални дейности. Обяд пакет.
Изпълнения на групите. Закриване на фестивала. Вечеря. Нощувка.
4-ти Ден –26.11. Закуска. Напускане на хотела. Край на услугите.
* Екскурзия до Виена- Туристически гид https://www.youtube.com/watch?v=R3wBOkQBgoQ

ЦЕНА НА ЧОВЕК
БРАТИСЛАВА
Хотел Bratislava****

www.hotelbratislava.sk

Хотел Echo***

www.hotelecho.sk

Хотел Plus**

www.hotelyplus.sk

Хотел Avion**

www.hotelavion.sk

Хотел Turist**

www.turist.sk

ВИЕНА
Хотел Congress ***
Хотел Ibis budget Wien
Messe**
Хостел

www.hotelcongresswien.at

www.accorhotels.com

109€
Доп. ден 36€
99€
Доп. ден 33€
89€
Доп. ден 30€
89€
Доп. ден 30€
89€
Доп. ден 30€
119€
Доп. ден 40€
109€
Доп. ден 36€
99€
Доп. ден 33€

*Специална оферта: Групи над 25 участника получават един гратис.
*Специална оферта: Групи, които са участвали в други фестивали на „Медитераниан
Организейшън” ще получат отстъпка в размер на 10%

ЦЕНА НА ЧОВЕК С ВКЛЮЧЕН ТРАНСПОРТ ОТ СОФИЯ
БРАТИСЛАВА
Хотел Bratislava**** www.hotelbratislava.sk
Хотел Echo***

www.hotelecho.sk

Хотел Plus**

www.hotelyplus.sk

Хотел Avion**

www.hotelavion.sk

Хотел Turist**

www.turist.sk

ВИЕНА
Хотел Congress ***
Хотел Ibis budget
Wien Messe**
Хостел

www.hotelcongresswien.at

www.accorhotels.com

148€
Доп. ден 36€
138€
Доп. ден 33€
128€
Доп. ден 30€
128€
Доп. ден 30€
128€
Доп. ден 30€
158€
Доп. ден 40€
148€
Доп. ден 36€
138€
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, с
полупансион (закуска, вечеря + обяд пакет)
 Такси за участие на фестивала.
 Спътник по време на фестивала.
 Грамоти, плакати, снимки и видеоклипове.

Цената не включва
 Допълнителни екскурзии.
 Индивидуални разходи и всички разходи, които не са споменати в
програмата на фестивала.
Допълнителни екскурзии и тури:
 Трансфер с автобус от/до летището
 Една посока - автобус до 30-ма - 280 €
 Една посока - автобус до 50-ма - 340 €







Трансфер с автобус на човек - 10 €
Туристически гид за Братислава 80-100 € (в зависимост от езика)
Национален музей - 3,5 € билет
Всички еднодневни екскурзии с автобус до Виена 15 €
Belvedere Palace -горната част на Белведере 11 € билет - долната част
Белведере 9.50 € билет - зимният дворец 8 € билет
 Парламентът -5 € билет
 Хофбург -11,50 € билет
 Вечеря в ресторант с музика на живо, 15 € на човек (цената включва
вечеря и една напитка)
 Разходка с лодка 5 €
 Disco 5 €
ЗАБЕЛЕЖКА
 Допълнителна такса в двойна стая е 7 € на човек / ден.
 Доплащане за единична стая на човек на ден:
Братислава
Хотел Bratislava 4*
Хотел Echo 3*
Хотел Plus 2*
Хотел Avion 2*
Хотел Turist 2*
Виена
Хотел Congress 3*
Хотел Ibis budget Wien Messe 2*

25€
23€
21€
21€
21€
28€
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

