13ти МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА
ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР
БУДАПЕЩА- ПРАГА
"Zlata Praha i Budapest"
25 - 29 Октомври , 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.
Будапеща е най-големият град и столицата на Унгария. Днешната столица на
Унгария е съставена от дваисторически града, разположени на двата бряга
на Дунав – Буда и Пеща. В Будапеща се намират архитектурни паметници като
внушителния комплекс на Унгарския парламент, Рибарският бастион, Кралският
дворец, църквата „Свети Матияш“, катедралата „Свети Стефан“, Националната
опера и много други.
Прага е считан за един от най-красивите градове в Европа. Той често е
наричан град на златото заради богатата история и културни центрове.
Европейския метрополис Прага, град, пълен с живот, пълен с възможности за
качествено забавление...

ПРОГРАМА
1-ви Ден 25.10. Пристигане в Будапеща. Настаняване в избрания хотел.
Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка.
2-ри Ден 26.10. Закуска. Пресконференция в пресцентъра. По избор
обиколка на града (Площада на героите, Опера, Замька на Буда,
Парламента, Моста на Елизабета). Обяд пакет. Церемония по откриването на
фестивала и представянето на ансамблите. Вечеря. По избор излизане в
ресторант с циганска музика. Нощувка.
3-ти Ден 27.10. Закуска. Тръгване към Прага. Обяд пакет. По избор екскурзия
до Карлови Вари, Carlstein замък, резиденция на Карл IV. Изпълнения на
участниците. Закриване на церемонията. Вечеря. Излизане по избор.
Нощувка.
4-ти Ден 28.10. Закуска. Свободно време за индивидуални дейности. Обяд
пакет. Излизане по избор. Вечеря. Нощувка.
5-ти Ден 29.10. Закуска. Освобождаване на хотела и заминаване. Край на
услугите.
*Trip to Prague - Travelguide www.youtube.com/watch?v=kT43UcBJO5A
*Trip to Budapest - Travelguide www.youtube.com/watch?v=ppyzJFjmzT8

ЦЕНА НА ЧОВЕК ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛ / АПАРТАМЕНТ :

Прага- Хотел Top**** + Будапеща - Хотел ***Canada/Berlin/Zuglo

119€ доп. ден 30€
Прага- Хотел Top**** + Будапеща Хотел ***Naama/Апартаменти

99€ доп. ден 25€
* Специална оферта: Групи, които са участвали в други фестивали на Организация
„Медитераниан” 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 с
полупансион (закуска, вечеря + обяд пакет)
 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 екскурзии, музеи и забележителности
• Гид за Будапеща / Прага 80-100 € (цената зависи от езика)
• трансфер от / до летище
 OW (в едната посока) автобусен транспорт до 30 души - Будапеща
110 € / 250 € Прага
 OW (в едната посока) автобусен транспорт до 50 души - Будапеща
120 € / 280 € Прага
• Вечеря в ресторант с жива музика- 15€
• разходка с лодка по река Дунав в Будапеща / Вълтава в Прага - 6€
• дискотека - 6€
• Обиколка на града
- Автобусни превози на човек - 12 €
- Замък - 13 € билет за Голяма обиколка
• Екскурзия до Карлови Вари - транспорт с автобус 25 € на човек
ЗАБЕЛЕЖКА
 Доплащане за двойна стая € 5 на човек на ден.
 Доплащане за единична стая на човек на ден:
Хотел Top**** + Хотел *** Canada/Berlin/Zuglo
Хотел Top**** + Хотел *** Naama/ Aпартаменти Premium

21€
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 11 407 64 90

