VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOKLORU
CHÓRÓW I ORKIESTR
RZYM, WŁOCHY
“Colosseum”
SIERPIEN 11– 14. 2017.
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.
Rzym jest stolicą Włoch i regionu Lazio. Znajduje się on w zachodnio-środkowej części
Półwyspu Apenińskiego i jest domem dla ponad 2 mln mieszkańców. Znany jest również jako
"stolica świata", "Wieczne Miasto" lub "miasto na siedmiu wzgórzach". Według legendy Rzym
został założony przez Romulusa i Remusa w kwietniu 753 r p.n.e. Dziś Rzym jest miejscem
wielu kontrastów i jednym z najchętniej odwiedzanych miesc na świecie. Uważa się, że
niezależnie od tego ile razy odwiedziło się już to miejsce, każdy kolejny raz będzie równie
ciekawy i fascynujący. Mieszanka historii, tradycyjnej kuchni i muzyki z modą, elegancją i
uśmiechniętymi ludźmi to tylko niektóre z powodów, dla których miliony turystów corocznie
odwiedza Rzym i równie chętnie do niego wraca. W Rzymie obowiązkowo trzeba spróbować
espresso. Wiele osób wrzuca pieniądze na szczęscie do fontanny di Trevi.

PROGRAM
1 DZIEŃ – Sierpień 11 Przylot do Rzymu. Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny.
Obiad. Nocleg
2 DZIEŃ – Sierpień 12 Śniadanie. Konferencja prasowa. Czas wolny. Wycieczka
fakultatywna (Koloseum, Fontanna di Trevi, Bazylika Świętego Piotra, Plac
Hiszpański, Forum Romanum, itp). Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy
uczestników. Kolacja. Możliwość wyjścia do lokalnej restauracji. Nocleg.
3 DZIEŃ – Sierpień 13 Śniadanie. Spotkanie informacyjne w sali konferencyjnej.
Wycieczka fakultatywna (zwiedzanie Rzymu lub wizyta w Watykanie). Występy
uczestników. Ceremonia zamknięcia festiwalu. Kolacja. Możliwość wieczornego
wyjścia na dyskotekę. Nocleg
4 DZIEŃ – Sierpień 14 Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu i wyjazd.
*Trip to Rome: Tour Guide-http://www.youtube.com/watch?v=vClwhyX3Ws4

Cena za osobe
HOTEL SCHEPPERS
***
HOTEL STAR
***+
HOTEL ALBERGO DEI
LEONI***
HOTEL VALERY***/HOSTEL

www.scheppers-hotel.com
www.hotelstar-roma.it
www.albergodeileoni.it
http://www.hotelvalery.it/

149€
129€
109€
99€

** Oferta specjalna: Grupy, które uczestniczyły w innych festiwalach Organizacji
Mediteranian otrzymają 10% zniżki

Cena zawiera
• Zakwaterowanie w wybranym hotelu w dwu-, trzy- i czteroosobowych
pokojach z niepełnym wyżywieniem (śniadanie i kolacja)
• Opłata za uczestnictwo w festiwalu
• Opieka podczas trwania festiwalu
• Certyfikaty, tablice pamiątkowe, zdjęcia i filmy
Cena nie obejmuje
• Wycieczki fakultatywne

• Koszty indywidualne i wszystkie koszty nie objęte programem
Ceny biletów (w przybliżeniu)
• • Transfer z / na lotnisko
- Autobus do 30 osób - 230 € (w jedną stronę)
- Autobus do 50 osób - 300 € (w jedną stronę)
• Zwiedzanie miasta:
- Przewodnik po Rzymie (cena w zależności od języka)
- Bilet Forum Romanum+Koloseum+Palatine: 12 € + 2 € obowiązkowa rezerwacja
dla grup
- Muzeum Narodowe w Rzymie (Termy Dioklecjana, Palazzo Massimo, Palazzo
Altemps, krypta Balbi): 8 €
- Galeria Sztuki Nowoczesnej YUM: 9 €
- Piramida: konieczna rezerwacja 6,5 € + 1,5 €
- Muzum Watykańskie i Bazylika Świętego Piotra: 17 € (niezbędna wcześniejsza
rezerwacja: 4 € za osobę)
- Bilet jednorazowy ważny przez 7 dni - Termy Karakalli, Villa dei Quintili i
mauzoleum Cecylii Metella: 7 € (niezbędna wcześniejsza rezerwacja: 2 € + 30€)
- Muzeum Narodowe Castel Sant'Angelo: 11 €
* (niezbędna wcześniejesza rezerwacja: 1 € za osobę)
* (Cena biletu może ulec zmianie w trakcie wystaw)
- Dom-muzeum Giorgio de Chirico: 8 €, wymagana rezerwacja
- City Tour Hop on Hop autobusem: 21 € za osobę
• Kolacja z muzyką na żywo
•Dyskoteka
Uwaga
• Przedłużenie pobytu za dzień od osoby:
Hotel Scheppers *** 50 €
Hotel Star *** + 43 €
Hotel Albergo dei Leoni 37 €
Hotel Valery3 / Hostel 33 €
• Dopłata do pokoju jednoosobowego dziennie:
Hotel Scheppers *** 32 €
Hotel Star *** + 30 €
Hotel Albergo dei Leoni 26 €
• Na każde 25 osób w grupie, 26-osoba zakwaterowana będzie bezpłatnie

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: +381655588026
+381114076490
+381628754729

