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XII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU,
CHÓRÓW I ORKIESRT
BANJA LUKA – SERBIA
“Dancing in the green city”

14.– 17. 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.
Banja Luka – uniwersyteckie, gospodarcze, finansowe, polityczne i
administracyjne centrum Republiki Serbskiej. Banja Luka nazywana jest „miastem
zieleni” ponieważ posiada wiele terenów zielonych (parki). Nazywana jest również
miastem młodzieży, sportu i pięknych dziewcząt, i warto tam spróbować - ćevap,
piwo „nektar” i sera „Trappist”. Można tu poczuć ducha różnych kultur, które się tu
przeplatają i odwiedzić wiele zabytków kulturowych i historycznych. Szczególnie
interesująca jest twierdza Kastel, która znajduje się w centrum miasta, na lewym
brzegu rzeki Vrbas. Dzięki gościnności mieszkańców można zakosztować
tradycyjnego jedzenia i poznać ich specyficzną kulturę. W mieście znajduje się też Teatr Narodowy, Muzeum Republiki Serbskiej, Centrum Kultury „Banski dvor”,
Muzeum Sztuki Współczesnej i galerie.

PROGRAM
1. dzień– 14. grudzień
Przyjazd do Banja Luki. Zameldowanie w wybranym
hotelu. Czas wolny. Kolacja. Nocleg
2. dzień– 08. grudzień
Śniadanie. Wycieczka fakultatywna (twierdza Kastel,
Teatr Narodowy, Muzeum Etnograficzne, itp...). Pakiet lunchowy. Ceremonia
otwarcia festiwalu. Występy uczestników. Kolacja. Wycieczka fakultatywna – rejs
statkiem lub wyjście do klubu. Nocleg.
3. dzień– 09. grudzień
Śniadanie. Wycieczka fakultatywna ( pomnik Petra
Kočića, Dom Sokolski, itp...). Pakiet lunchowy. 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:
Hotel

***

Hotel Royal

**

Hostel

119€
Dodatkowy dzień 40€

89€
Dodatkowy dzień 30€

79€
Dodatkowy dzień 26€

*Oferta specjanlna: Grupy, które brały już wcześniej udział w innych festiwalach
Mediteranian Organization otrzymają 10% zniżki!
*Oferta specjalna: Na każde 20 osób, 21-osoba w grupie będzie zakwaterowana bezpłatnie.

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:
- Przewóz autobusem w jedną stronę do 30 osób
- Przewóz autobusem w jedną stronę do 50 osób
 Przewodnik (cena zależy od języka)
 Kolacja w restauracji z muzyką na żywo
 Klub
UWAGI!
 Dopłata za pokój dwuosobowy (za dzień, za osobę): 5€
 Dopłata za pokój jednoosobowy za dzień:
- Hotel ***
28€
- Hotel **
25€
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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