I МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ФОЛКЛОР,
ХОР И ОРКЕСТЪР
Кишинев - Молдова
“Dancing in beautiful Moldova”
19 – 22 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.
Кишинев е столицата на Република Молдова. Градът е разположен
на река Бик, приток на Днестър. Кишинев е разделен на пет
административни района: Чентру (Център), Ботаника, Буюкани, Чокана и
Ришкани (Ришкановка). Площта на Кишинев е около 565 км². В Кишинев са
разположени Молдовската академия на науките и 23 университета – 12
държавни и 11 частни.

ПРОГРАМА
1-ви Ден - 19.10. Пристигане в Кишинев. Настаняване в избрания обект.
Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка.
2-ри Ден - 20.10. Закуска. Пресконференция в пресцентъра. Обяд пакет. По
избор разглеждане на забележителностите на Кишинев (Катедралата парк,
паметник на Стефан чел Маре, мемориален парк Кишинев, Градски музей,
и т.н. ). Церемония по откриването на фестивала. Изпълнения на групите.
Вечеря. По желание излизане на дискотека. Нощувка.
3-ти Ден - 21.10. Закуска. Презентация в залата за конференции в хотела.
Обяд пакет. Свободно време за индивидуални дейности. Изпълнения на
групите. Церемония по закриване на фестивала. Вечеря. Незадължително,
вечер в ресторанта с музика на живо или дискотека. Нощувка.
4-ти Ден - 22.10. Закуска. Освобождаване на хотела и заминаване. Край на
услугите.
ЦЕНА НА ЧОВЕК
Хотел ****
Хотел **/***
Хостел

119€ доп. ден 40€
99€ доп. ден 33€
89€ доп. ден 30€

*Специална оферта: Групи, които са участвали вече в други фестивали на
Организация Медитераниан, получават 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
 Автобусен превоз от/до летището
Еднопосочен до 25 души

Еднопосочен до 50 души
 Билети за всички екскурзии, обиколки, атракции
 Обиколка на града
 Екскурзовод за обиколка на Кишинев (цената се формира в
зависимост от избрания език)
 Вход в дискотека
 Вечеря в ресторант с музика на живо
ЗАБЕЛЕЖКА
 Доплащане за двойна стая 5€ на човек на ден.
 Доплащане за единична стая на човек на ден:
Хотел ****
Хотел **/***

28€
23€

Точното име на хотела, ще бъде обявено до 5 дни преди фестивала,
ако то вече не е споменато в програмата.
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

Kostas Leivadiotis: +381655588026
+381114076490
+381628754723

