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        ХIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU 
CHÓRÓW I ORKIESTR  

                                   PRAGA – CZECHY    
                                "Pohádkové město "   
                             Sierpień 05 – 08,  2019 
 
 

 

Organizatorem festiwalu jest Mediteranian Organization we współpracy z 
lokalnymi władzami smorządowymi, izbami handlowymi oraz lokalnymi 
zespołami. Festiwal odbędzie się pod patronatem lokalnych oraz 
międzynarodowych mediów. Prezydenci miast, z których uczestniczą grupy, lub 
ich zastępcy, będą honorowymi gośćmi festiwalu na koszt organizatora. 
 

Praga– jest nazywana miastem ze złota, miastem stu wież, albo matką 
wszystkich miast. Wielu zgodzi się z tym, że Praga jest najbardziej romantycznym, 
najpiękniejszym i najlepiej zachowanym miastem w Europie. Od X wieku była 
domem dla wielu książąt, królów, cesarzy i prezydentów. Obecnie Praga jest 
europejską metropolią, miastem pełnym życia i może pochwalić się 
róznorodnością niezliczonych pubów i restauracji, gdzie można napić się 
doskonałego czeskiego piwa. 
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PROGRAM 
PR 
1 dzień – 05.08. Przyjazd do Pragi. Zameldowanie do wybranego hotelu. Czas 
wolny. Kolacja . Nocleg. 
2 dzień – 06.08. Śniadanie. Konferencja w centrum prasowym. Wycieczka 
fakultatywna - zwiedzanie Pragi (Velcav, Hradcany, Katedra św. Vita, itp.). 
Ceremonia otwarcia. Występy uczestników. Kolacja. Możliwość wieczornego 
wyjścia. Nocleg. 
3 dzień – 07.08. Śniadanie. Spotkanie informacyjne w centrum prasowym. 
Wieczecka fakultatywna (Karlove Vary, termy, zamek Karlsztejn). Powrót do 
Pragi. Występy grup. Ceremonia zamknięcia. Kolacja. Możliwość wieczornego 
wyjścia do klubu albo restauracji. Nocleg. 
4 dzień – 08.08. Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu. 
 

 

*Trip to Prague- Travel guide http://www.youtube.com/watch?v=kT43UcBJO5A 

Cena za osobę 
 
 

Hotel Top ****                              www.tophotel.cz 99 € 
Dodatkowy dzień  33 € 

Hotel Golf ***     
Hotel Olympic ***                        

www.hotel-golf.cz 
www.olympik.cz/cz/tristar/ 

89 € 
Dodatkowy dzień 30 € 

Hotel Slavia **                           www.slaviahotel.com 79 € 
dodatkowy dzień  26 € 

 

 
* Grupy które uczestniczyły wcześniej w festiwalach organizowanych przez Mediteranian 
Organization otrzymają 10% zniżki 

 
CENA ZAWIERA 
 Zakwaterowanie w wybraniym obiekcie w pokojach dwu-, trzy- lub  

 

czeteroosobowych z niepełny 
wyżywieniem  

 Uczestnictwo w festiwalu  

 Opiekę podczas trwania festiwalu 
 

 Dyplomy, tablice pamiątkowe, zdjęcia i filmy  
 

CENA NIE ZAWIERA 
 

 Wycieczki fakultatywne 
 

 Wydatki indywidualne i wszelkie inne koszta, których nie 
pokrywa organizator festiwalu. 

http://www.youtube.com/watch?v=kT43UcBJO5A
http://www.tophotel.cz/
http://www.hotel-golf.cz/


 
 
 
 

Ceny biletów (w przybliżeniu): 

 Bilety na wszystkie wyjazdy, wycieczki, muzea i inne atrakcje 
 

 Przewodnik po Pradze city tour 80-100€ (Cena zależy od języka) 
Transfer z lotniska 

 

- OW (w jednej stronie) bus 30 osób - 250€  
- OW (w jednej stronie) bus 50 osób - 280€ 

 Obiad w restauracji z muzyką na żywo, w cenę wliczony jest jeden napój -15€  
 Rejs statkiem po Wełtawie- 6€  
 Klub - 5€ 

City tour  
- Bus transfer za osobe - 12€  
- Zamek – 13€ bilet na dłuższą wycieczka, bilet na krótszą wycieczkę 9€ 

Wycieczka do Karlowe Wary - Cena za osobę 25€ 
 
UWAGI  

  
  Dopłata do pokoju dwuosobowego wynosi 5€ (os/dzień)  

   Dopłata do pokoju jednoosobowego 
    Hotel Top ****    23  €                      
    Hotel Golf ***  / Olympik tristar***    21 €    
          Hotel Slavia **     19 €          
  
 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji 
wycieczek i poszczególnych pozycji z programu ze względu na obiektywnie 
uzasadnione okoliczności. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

MEDITERANIAN ORGANIZATION  
www.mediteranian-folklore-festivals.org  

office@mediteranian-folklore-festivals.org 
          Kostas Leivadiotis: +381114231251 
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