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XII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU,
CHÓRÓW I ORKIESRT
BELGRAD – NOWY SAD – SERBIA
“Dancing in the white city”
07.– 10. grudzień, 2017.
Organizatorem festiwalu jest Mediteranian Organization we współpracy z
lokalnymi władzami smorządowymi, izbami handlowymi oraz lokalnymi
zespołami ludowymi. Festiwal odbędzie się pod patronatem lokalnych oraz
międzynarodowych mediów. Prezydenci miast, z których pochodzą uczestnicy lub
ich zastępcy, będą honorowymi gośćmi festiwalu na koszt organizatora.
Belgrad – stolica i największe miasto Serbii liczące 2.800.000 mieszkańców.
Miasto położone jest w miejscu gdzie zbiegają się dwie rzeki Dunaj i Sawa. Miasto
Belgrad ma bardzo burzliwą historię i jest jednym z najstarszych miast w Europie.
Jest administracyjnym centrum instytucji rządowych, ale także ośrodkiem turystyki,
handlu, przemysłu, transportu, gospodarki, kultury, nauki i edukacji. Belgrad jest
również znany ze swojego dziedzictwa architektonicznego: Twierdza Kalemegdan i
wiele innych zabytków, znaleziska archeologiczne i pozostałości dawnych cywilizacji.
Belgrad jest miastem nocnych klubów – nocne życie Belgradu jest uważane za jedno
z najlepszych na świecie.
Nowy Sad – drugie po Belgradzie największe miasto w Serbii. Miasto przez
długi czas było centrum serbskiej kultury przez co otzrymał imię “Serbska Atena”.
Dziś Nowy Sad to ważny ośrodek przemysłowy i finansowy serbskiej gospodarki. To
miasto uniwersyteckie i centrum edukacyjne, kulturalne, naukowe, medyczne,
polityczne i administracyjne Wojwodiny. Miasto jest gospodarzem wielu imprez
międzynarodowych i krajowych.

PROGRAM
1. dzień– 07. grudzień
Przyjazd do Belgradu. Zameldowanie w wybranym
hotelu. Czas wolny. Kolacja. Nocleg.
2. dzień– 08. grudzień
Śniadanie. Wycieczka fakulatytywna – zwiedzanie
miasta (Twierdza Kalemegdan, Plac Republiki, deptak Knez Mihailova, cerkiew św.
Sawy, itp.). Pakiet lunchowy. Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy uczestników.
Kolacja. Wycieczka fakultatywna – rejs statkiem lub wieczorne wyjście do klubu.
Nocleg.
3. dzień– 09. grudzień
Śniadanie. Wycieczka fakultatywna – Nowy Sad. Pakiet
lunchowy. Powrót do Belgradu. Występy uczestników. Ceremonia zamknięcia
festiwalu. Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia do tradycyjnej restauracji z
muzyką na żywo. Nocleg.
4. dzień– 10. Grudzień Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu i wyjazd.
* Wycieczka do Belgradu - Multimedia: http://www.youtube.com/watch?v=JHAr0QzzSdo

CENA ZA OSOBĘ:
www.hoteltheaterbelgrade.com

Hotel Teatar

****

Hotel Srbija

***

www.hotelsrbija.com

Hotel Balašević

***

www.centarbalasevic.rs

Hotel Panorama

***

www.zakpanorama.com

Hotel Royal

**

www.hotelroyal.rs

Hostel/Dorm

119€
Dodatkowy dzień 40€

119€
Dodatkowy dzień 40€

89€
Dodatkowy dzień 30€

89€
Dodatkowy dzień 30€

89€
Dodatkowy dzień 30€

79€
Dodatkowy dzień 26€

*Oferta specjanlna: Grupy, które brały już wcześniej udział w innych festiwalach
Mediteranian Organization otrzymają 10% zniżki!

CENA ZAWIERA:
 Zakwaterowanie w wybranym hotelu w dwu- trzy- lub czteroosobowych
pokojach z niepełnym wyżywieniem (śniadanie i kolacja)
 Opłata za uczestnictwo w Festiwalu

 Opieka podczas trwania Festiwalu
 Dyplomy, tablice pamiątkowe, zdjęcia i filmy
CENA NIE OBEJMUJE:
 Wycieczki fakultatywne
 Wydatki osobiste i inne opłaty nieobjęte programem festiwalu
WYCIECZKI FAKULTATYWNE I INNE USŁUGI:
 Przewóz z lotniska do hotelu:
- Autobus w jedną stronę do 30 osób - 180€
- Autobus w jedą stronę do 50 osób - 200€
 Cena przejazdu autobusem od osoby: 8€
 Zwiedzanie Novego Sadu
 Przewodnik 80 - 90€ (cena zależy od języka)
 Kolacja w restauracji z muzyką na żywo – posiłek i napój:
- Restauracja "Čukarički san" - 12€
- Skadarlija - 18€
 Klub - 5€
 Rejs statkiem- 5€
 Ζoο - 3,5€
UWAGI!
 Dopłata za pokój dwuosobowy (za dzień, za osobę): 5€
 Dopłata za pokój jednoosobowy (za dzień, za osobę):
- Hotel Theater/ Srbija
24€
- Hotel Balašević/Panorama/Royal
21€
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji
wycieczek lub poszczególnych pozycji z programu, ze względu na obiektywnie
uzasadnione okoliczności.
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