13 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FOLKLORU, CHÓRÓW I ORKIESTR
BUDAPESZT – WĘGRY
“Citadella”
LIPIEC 06 – 10. 2017
Organizatorem festiwalu jest Mediteranian Organization we współpracy z
lokalnymi władzami smorządowymi, izbami handlowymi oraz lokalnymi
zespołami. 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.

Budapeszt - stolica Węgier jest krajowym ośrodkiem przemysłowym,
gospodarczym, kulturalnym, edukacyjnym i turystycznym. Jest to największe
miasto na Węgrzech liczące prawie 2 miliony mieszkańców. Jest to jedna z
niewielu stolic na "Pięknym Dunaju" i jest uważana za jedno z najpiękniejszych
miast w Europie. Węgry są znane z pysznego jedzenia i wspaniałych win. Miasto
przyciąga około 4,3 mln turystów rocznie, co czyni go 25. najpopularniejszym na
świecie (oraz 6 miejscem w Europie).
Połączenie piękna miasta, bogactwa i różnorodności życia kulturalnego
gwarantuje niezapomniane wrażenia.

PROGRAM
1 Dzień – Lipiec 06 Przyjazd do Budapesztu. Zameldowanie w wybranym
hotelu. Czas wolny. Kolacja. Nocleg
2 Dzień – Lipiec 07 Śniadanie. Konferencja prasowa w Centrum Prasowym.
Wycieczka fakultatywna - zwiedzanie miasta Budapeszt (Plac Bohaterów, Opera,
Cytadela, Parlament, Most Elżbiety). Pakiet lunchowy. Ceremonia otwarcia.
Występy uczestników. Kolacja. Możliwość spędzenia wieczoru w restauracji z
romską muzyką. Nocleg
3 Dzień – Lipiec 08 Śniadanie. Wycieczka fakultatywna – rejs statkiem po Dunaju.
Spotkanie informacyjne. Pakiet lunchowy. Występy uczestników. Ceremonia
zamknięcia. Kolacja. Nocleg.
4 Dzień – Lipiec 09 Śniadanie. Czas wolny. Pakiet lunchowy. Możliwość
zorganizowania spotkania towarzyskiego lub wspólnego wyjścia dla uczestników
festiwalu. Kolacja. Nocleg.
5 Dzień– Lipiec 10 Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu i wyjazd.
*Trip to Budapest–Travel guide: http://www.youtube.com/watch?v=ppyzJFjmzT8

CENA OD OSOBE
HOTEL GOLDEN PARK ****

www.goldenparkhotel.hu

HOTEL BW GRAND HUNGARIA ****

149€

dodatkowy dzień

38€

149€

dodatkowy dzień

38€

HOTEL MEDOSZ ***+

www.medoszhotel.hu

139€

dodatkowy dzień

35€

HOTEL CANADA ***+

www.canada-hotel.hu

109€

dodatkowy dzień

28€

www.zuglohotel.hu

109€

dodatkowy dzień

28€

HOTEL BERLIN ***

www.hotelberlin.hu

109€

dodatkowy dzień

28€

HOTEL NAAMA ***

www.naamahotel.com

89€

dodatkowy dzień

23€

89€

dodatkowy dzień

23€

HOTEL ZUGLO***

APARTMAN PREMIUM

* 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 i kolacja, pakiet lunchowy)
• Opłata za uczestnictwo w festiwalu
• Opieka podczas trwania festiwalu
• Certyfikaty, tablice pamiątkowe, zdjęcia i filmy
CENA NIE OBEJMUJE
• Wycieczki fakultatywne
• Koszty i wydatki indywidualne nieobjęte programem
CENY BILETÓW (w przybliżeniu)
• Bilety na wszystkie wycieczki i inne atrakcje
• Przewodnik dla odwiedzających Budapeszt 80-100 € (cena w zależności od
języka)
 • transfer z / na lotnisko
 - Autobus (w jedną stronę) do 30 osób - 110 €
 - Autobus(w jedną stronę) do 50 osób - 120 €
 •
Zwiedzanie miasta
 - Cena autobusu za osobę 10 €
 - Parlament 6 €
 • Obiad w restauracji z muzyką na żywo, napój jest w cenie - 15 €
 • Rejs statkiem po Dunaju - 6 €
 • Dyskoteka - 6 €
UWAGA
• Dopłata za pokój dwuosobowy za dzień od osoby: 5 €
• Dopłata do pokoju jednoosobowego za dzień od osoby:
Hotel Grand Hungaria 23 €
Hotel Golden Park 23 €
Hotel Medosz 21 €
Hotel Canada / Berlin / Dzsungel 17 €
Hotel Naama 14 €
• Na każde 20 osób w grupie 21-osoba zakwaterowana jest 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

