8ми МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА
ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР
Венеция, Верона - Италия
“Queen of the Adriatic”
14 – 17 Септември, 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.
Венеция е град в северна Италия и столицата на региона Венето.
Името на града произхожда от племето Венето, което е било настанено на
тази територия по времето на Римляните. Венеция е един от най-красивите
и най-романтични градове в Европа. Той е разположен върху група от 117
малки острова, разделени от канали свързани с мостове. Градът е включен
в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Известна като
"Доминираща", "Кралицата на Адриатика", " Градът на маските", "Градът на
мостовете", "Плаващият град".

ПРОГРАМА
1-ви Ден - 14.09. Пристигане в Лидо ди Йезоло. Настаняване в избрания
обект. Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка.
2-ри Ден - 15.09. Закуска. Пресконференция в пресцентъра. Oбяд пакет. По
избор разглеждане на забележителностите на града. Разходка до Пунта
Сабиони с гондола. Церемония по откриването на фестивала. Изпълнения
на групите. Вечеря. По желание излизане на дискотека. Нощувка.
3-ти Ден - 16.09. Закуска. Презентация в залата за конференции в хотела.
Обяд пакет. Свободно време за индивидуални дейности. По избор
разглеждане на забележителностите на Верона. Завръщане в хотела.
Изпълнения на групите. Церемония по закриване на фестивала. Вечеря.
Незадължително, вечер в ресторанта с музика на живо или дискотека.
Нощувка.
4-ти Ден - 17.09. Закуска. Освобождаване на хотела и заминаване. Край на
услугите.
*Екскурзия до Венеция- Туристически гид http://www.youtube.com/watch?v=ue1IBhf_wdc

ЦЕНА НА ЧОВЕК
Хотел Roby***
Хотел Sofia***
Хотел Pigalle***
Хотел Atene***

www.hotel-roby.it
www.sofiahotel.co
m
www.hpigalle.com
www.hotelatene.co
m

89€
89€
89€
89€

www.madison-hotel.it
89€
*Специална оферта: Групи, които са участвали вече в други фестивали на
Организация Медитераниан, получават отстъпка в размер на 10%.
*Специална оферта: Групи над 25 участника получават един гратис.

Хотел Madison ***

ЦЕНА НА ЧОВЕК С ВКЛЮЧЕН ТРАНСПОРТ ОТ СОФИЯ
Хотел Roby***
Хотел Sofia***
Хотел Pigalle***
Хотел Atene***

www.hotel-roby.it
www.sofiahotel.co
m
www.hpigalle.com
www.hotelatene.co
m

143€
143€
143€
143€

www.madison-hotel.it
143€
*В цената с включен транспорт не са включени пътни разходи, пътни такси, паркинг,
ферибот (ако е необходим) и разходите за настаняване на водача.

Хотел Madison ***

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА
 Настаняване в избрания обект в двойни, тройни и стаи с четири
легла с полу пансион (закуска и 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- 200 евро
Еднопосочен до 50 души- 325 евро
 Билети за всички екскурзии, обиколки, атракции
 Обиколка на града
С корабче- 14 евро с автобусен трансфер от Лидо Ди Йезоло до Пунта
Сабиони -10 евро без автобусен превоз
Екскурзовод за обиколка на Венеция- 120-140 евро (цената се формира в
зависимост от избрания език)
Doge’s Palace 16€
Fortuny Palace 10€ ;
Glass museum 8€
Correr museum 16€
Разходка с гондола 80€ - 40 минути
 Екскурзия до Верона на човек- 12€
 Вход в дискотека 8€ ;
 Вечеря в ресторант с музика на живо -18€ (вечеря и едно питие).
ЗАБЕЛЕЖКА
 Доплащане за двойна стая 5€ на човек на ден.
 Доплащане за единична стая на човек на ден:
Хотел ***
 Възможност за удължаване на престоя на човек на ден:

21€

Хотел ***

30€

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

