XIV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FOLKLORU, CHÓRÓW I ORKIESTR
BUKARESZT – RUMUNIA
03– 06. styczeń 2018.
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.
Bukareszt – stolica Rumunii jest położona w południowo-wschodniej części kraju
nad rzeką Dymbowicą. Znajduje się w odległości ok. 225 km od Morza Czarnego, 65
km od Dunaju i 100 km od Karpat (125 km od Sinai). Liczy ponad 2,1 mln
mieszkańców, a codzienne dojazdy ludności zwiększają tą liczbę do 2,3 mln, co czyni
go największą metropolią w południwowschodniej Europie. Setki historycznych,
artystycznych i architektonicznych zabytków, muzea, galerie sztuki, liczne parki i
ogrody, uczyniły Bukareszt – miasto nad Dymbowicą – najważniejszym centrum
turystycznym w Rumunii.

PROGRAM
1 dzień – 03. styczeń Przyjazd do Bukaresztu. Zameldowanie w hotelu. Czas wolny
lub wycieczka fakultatywna do Peles i Bran (Zamki hrabiego Drakuli) lub rejs
statkiem na wyspę Snagov. Kolacja. Nocleg.
2 dzień – 04. styczeń Śniadanie. Spotkanie informacyjne w hotelu. Wycieczka
fakultatywna – zwiedzanie Bukaresztu (Rumuńska Cerkiew, Pałac Królewski,
Rumuńskie Ateneum, Teatr Narodowy, Narodowe Muzeum Historyczne, itp... ).
Pakiet lunchowy. Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy uczestników. Kolacja.
Możliwość wieczornego wyjścia do najsławniejszej dyskoteki w Bukareszcie.
Nocleg.
3 dzień – 05. styczeń Śniadanie. Wycieczka fakultatywna – zwiedzanie miasta.
Pakiet lunchowy. Występy uczestników. Ceremonia zamknięcia festiwalu.
Możliwość wieczornego wyjścia do tradycyjnej rumuńskiej tawerny z muzyką na
żywo. Kolacja. Nocleg.
4 dzień – 06. styczeń Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu i wyjazd.
*Wycieczka do Bukaresztu https://www.youtube.com/watch?v=yyoqQo-9YjU

CENA ZA OSOBĘ:
RIN Grand Hotel****
Razvan Hotel ***
Litovoy Hotel **
Triumf Hotel
Uranus Hotel**
Green frog Hostel
Puzzle Hostel

grand.rinhotels.ro

119€ dodatkowy dzień 40€

www.hotelrazvan.com

99€ dodatkowy dzień 33€
www.hotel-litovoicentral.ro

www.puzzlehostel.ro

89€ dodatkowy dzień30€
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 + pakiet lunchowy)
 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:











Bilety na wszystkie wycieczki i atrakcje 
Przewodnik na wszyskie wycieczki (cena zależy od języka) 
Przewóz na / z lotniska
Rejs statkiem na wyspę Snagov
Wieczór rumuński w restauracji z posiłkiem i napojem 
Wycieczka do Peles i Bran (Zamki hrabiego Drakuli) 
Dyskoteka
Zwiedzanie muzeów

UWAGI!


 Dodatkowa opłata za pokój dwuosobowy za osobę za dzień: 5€
 Dodatkowa opłata za pokój jednoosobowy za osobę za dzień:
Hotel ****
28€
Hotel ***
23€
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji
wycieczek lub poszczególnych pozycji z programu, ze względu na obiektywnie
uzasadnione okoliczności.

MEDITERANIAN ORGANIZATION
www.mediteranian-folklore-festivals.org
mediteranian.folklor.org@gmail.com
Kostas Leivadiotis: +381628754729
+381114076490

