III MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL FOLKOLORU, CHÓRÓW I ORKIESTR
TIMISOARA – RUMUNIA
“Dancing in the City of Flowers”
SIERPIEŃ 19 – 23. 2017.
Organizatorem festiwalu jest Mediteranian Organization we współpracy
z lokalnymi władzami samorządowymi, 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.
Timisoara – największe miasto w zachodniej cześci Rumunii położone nad
brzegiem rzeki Bega. Przez wiele lat była pod władaniem Turków, Austriaków,
Niemców i Serbów – w całym mieście do dziś widać wpływ poszczególnych
kultur. Z powodu wielu wydarzeń muzycznych i teatralnych, licznych galerii
sztuki, muzeów i nocnych klubów jest często porównywane do Wiednia.
Timosoara jest nawet nazywana „Małym Wiedniem”. To "Miasto kwiatów" było
też pierwszym miastem w Europie i drugim na świecie zaraz po Nowym Jorku, w
którym wykorzystano energię elektryczną do oświetlania ulic. Miasto bez
problemu można zwiedzić pieszo. Timisoara to miejsce, w którym zobaczymy
wiele pomników, kościoły różnych wyznań i dzielnicę żydowską.

PROGRAM
Przyjazd do Timisoara. Zameldowanie w wybranym
hotelu. Czas wolny. Kolacja. Nocleg
2 DZIEŃ – Sierpień 20 Śniadanie. Konferencja prasowa. Wycieczka fakultatywna
(Plac Zwycięstwa, Katedra rumuńska, Muzeum Rewolucji 1989, Plac Wolności,
Serbska Cerkiew Prawosławna, Muzeum Etnograficzne, zamek Huniade, itp.).
Pakiet lunchowy. Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy uczestników. Kolacja.
Możliwość wieczornego wyjścia do dyskoteki. Nocleg.
3 DZIEŃ – Sierpień 21
Śniadanie. Wycieczka fakultatywna (Timisoara
Muzeum Sztuki, Pałac barokowy, Muzeum Wsi, Park Róż, itp). Czas woln. Pakiet
lunchowy. Występy uczestników. Ceremonia zamknięcia festiwalu. Kolacja.
Możliwość wieczornego wyjścia do restauracji z muzyką na żywo. Nocleg
4 DZIEŃ – Sierpień 22 Śniadanie. Czas wolny na spacer po mieście. Pakiet
lunchowy. Możliwość zorganizowania spotkania towrzyskiego dla uczestników i
wspólnego wyjścia na miasto. Kolacja. Nocleg.
5 DZIEŃ –Sierpień 23 . Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu i wyjazd.
1 DZIEŃ – Sierpień 19

*Trip to Timisoara https://www.youtube.com/watch?v=kT8gZ1zBa78

Cena za osobę
Hotel

***

Pension/Hotel

**

129 €
Dodatkowy dzień

109 €
Dodatkowy dzień

33 €
28 €

Oferta specjalna: Grupy, które brały udział w innych festiwalach Organizacji Mediteranian
otrzymają 10% zniżki

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

Cena nie obejmuje
• wycieczki fakultatywne
• koszta indywidualne i wszystkie inne koszta nieobjęte programem
Ceny biletów (w przybliżeniu)
• muzea około 3 €
• przewodnik dla wszystkich wycieczek (cena zależy od języka 80-100 €)
• transfer z / na lotnisko

• Restauracja z muzyką na żywo - 15 €
• Dyskoteka - 6 €
Uwagi
• Dopłata za pokój dwuosobowy 5 € za osobę za dzień
• Dopłata do pokoju jednoosobowego za dzień od osoby:
 Hotel *** 20 €

Na każde 20 osób w grupie, 21-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

