1. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ФОЛКЛОР,
ХОР И ОРКЕСТЪР
КРАЙОВА - РУМЪНИЯ
“DANCING IN PELENDAVA”
28. Септември - 01. 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.
Крайова е най-големият град в румънския регион Олтения и
административен център на окръг Долж. Румънски историци свързват името
на града с царуването на Иван Асен I. Градът има прекрасен арт музей, който
се помещава в изящна сграда (с венециански огледала, мраморни стълбища и
копринени тапети). Парка Николае Романеску – истинско райско кътче с много
зеленина, езерца, мостчета като от приказките, водни каскади и собствен
зоопарк. В самия център на Крайова се намира площад Михай Витязул, около
който вечер се стичат стотици хора, за да се насладят на танца на водата в
Пеещите фонтани.

ПРОГРАМА
1-ви Ден 28.09. Пристигане в Крайова. Настаняване в избраният хотел.
Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря и нощувка.
2-ри Ден 29.09. Закуска. Информативна презентация в хотела. По желание
обиколка на града (Парк Николае Романеску, Михай Витязул площад,
Ботаническата градина и т.н.). Обяд пакет. Церемония по откриването на
фестивала и представянето на ансамблите. Вечеря. По желание излизане в
най-популярната дискотека в Букурещ. Нощувка.
3-ти Ден 30.09. Закуска. По желание обиколка на града. Обяд пакет. Свободно
време за индивидуални дейности. Изпълнения на участниците. Заключителна
церемония на фестивала. Вечеря. Излизане по желание в румънски ресторант
таверна с жива музика. Нощувка.
4-ти Ден 01.10. Закуска. Освобождаване на хотела и заминаване. Край на
услугите.
ЦЕНА НА ЧОВЕК ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛ:
Хотел ****
Хотел **/***
Хотел */Хостел

119€ доп. ден 40€
99€ доп. ден 33€
79€ доп. ден 26€

*Специална оферта: Групи над 20 участникa получават един гратис.

* Специална оферта: Групите които са участвали в други фестивали на
Организация „Медитераниан” ще получат отстъпка в размер на 10%.
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 забележителности и туристически обиколки на града
Ексурзовод за всички обиколки (цена в зависимост от езика)
Трансфер с автобус от / до летището
Румънска вечер в ресторант
Дискотека
Посещение на музеи

ЗАБЕЛЕЖКА
 Доплащане за двойна стая 5€ на човек на ден.
 Доплащане за единична стая на човек на ден:
Hotel ****

28€

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

