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II MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FOLKLORU, CHÓRÓW I ORKIESTR

MADRYT – HISZPANIA
„ Madrilenian Dance “
11. – 14. 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.
Madryt – to stolica i największe miasto w Hiszpani. Jest położony w środkowej
części kraju, w Kastylii i leży nad brzegiem rzeki Manzanares. Obejmuje obszar 607 km2
i liczy 3 200 000 mieszkańców. Madryt to centrum gospodarcze, polityczne i kulturowe
kraju.
Madryt ma klimat kontynentalny z gorącymi, suchymi latami i chłodnymi zimami.
Miasto zostało pierwotnie nazwane „Metragirta” lub „Mantua Carpetana”, ale od 1038
nadano mu nazwę, którą używamy do dziś. Dziś Madryt to jedno z najlepiej
rozwiniętych miast i jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc przez wielu turystów.

PROGRAM:
1.dzień –11.styczeń Przyjazd do Madrytu. Zameldowanie w hotelu. Czas wolny.
Kolacja. Nocleg.
2.dzień –12.styczeń Śniadanie. Konferencja prasowa. Wycieczka fakultatywna –
zwiedzanie miasta (Pomnik Cervantesa, Most Toledo, Egipska świątynia Debod,
Arena, Plac Puerta del Sol, Plaza Mayor, Gran Via, Katedra Almudena, itp ...).
Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy uczestników. Kolacja. Wycieczka
fakultatywna. Nocleg.
3.dzień –13.styczeń Śniadanie. Spotkanie informacyjne. Wycieczka fakultatywna Muzeum Prado lub Pałac Królewski. Występy uczestników. Ceremonia zamknięcia
festiwalu. Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia na występy flamenko.
4.dzień –14.styczeń Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu i wyjazd.
*Wycieczka do Madrytu - https://youtu.be/5cGGJ-5kW6g

CENA OD OSOBY:
Hotel ***
Hostel

119€
Dodatkowy dzień 40€

99€
Dodatkowy dzień 33€

Oferta specjanlna: Grupy, które brały już wcześniej udział w innych festiwalach
Mediteranian Organization otrzymają 10% zniżki!
*Oferta specjalna: Na każde 25 osób, 26-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 autobusem z/na lotnisko
• Przewodnik turystyczny (cena zależy od języka)
• Pałac Królewski: wejście 12 €, wycieczka 13 €
• Wieczór flamenko
• Klub
• Muzeum Prado 16 €
• Muzeum Narodowe -Reina Sofia i Umetnički centar 10 €
 Muzeum Thyssen – Bornemisza 10 €
UWAGI:
Dopłata za pokój dwuosobowy (za dzień, za osobę): 7€
Dopłata za pokój jednoosobowy (za dzień, za osobę):
Hotel***
24€
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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