V MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FOLKLORU, CHÓRÓW I ORKIESTR
KRAKÓW – POLSKA
"Bal na Dworze Książęcym"
Lipiec 21 – 25. 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 uczestniczą grupy, lub
ich zastępcy, będą honorowymi gośćmi festiwalu na koszt organizatora.
KRAKÓW – jest jednym z najpiękniejszych miast w Europie i jedno z
najważniejszych miesc w Polsce pod względem turystycznym, kulturalnym i
edukacyjnym. To miejsce potrafi oczarować każdego. Stare Miasto Krakowa
znajduje się na liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Każda część
miasta jest wyjątkowa na swój sposób i przyciąga jak magnes niezliczonych
artystów i turystów. To jest główny powód, dla którego Kraków żyje o każdej
porze roku. W Krakowie na codzień widzimy przeplatanie się tradycji i
przeszłości z teraźniejszością. Kraków to kolorowe, żywe, dynamiczne, miasto
pełne energii i dobrej zabawy na każdym kroku, gdzie każdy gość znajdzie coś dla
siebie. Kraków jest najstarszym i drugim co do wielkości miastem w Polsce. Jest
położony nad brzegiem Wisły. Przekonajcie się sami dlaczego Kraków jest
miejscem, do którego wszyscy tak chętnie wracają.

PROGRAM
1 dzień – Lipiec 21 Przyjazd do Krakowa. Zameldowanie do wybranego hotelu. Czas
wolny. Kolacja. Nocleg.
2 dzień – Lipiec 22 Śniadanie. Konferencja prasowa. Czas wolny. Pakiet lunchowy.
Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy uczestników.
3 dzień – Lipiec 23 Śniadanie. Spotkanie informacyjne. Wycieczka fakultatywna
(Brama Floriańska, Barbakan, Wieliczka – kopalnia soli, Kosciół Mariacki, itp.).
Pakiet lunchowy. Występy uczestników. Ceremonia zamknięcia festiwalu. Kolacja.
Możliwość zorganizowania wieczornego wyjścia. Nocleg.
4 dzień – Lipiec 24 Śniadanie. Czas wolny. Pakiet lunchowy. Możliwość
zorganizowania dla uczestników spotkania towarzyskiego lub wspólnego wyjścia.
Kolacja. Nocleg.
5 dzień – Lipiec 25 Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu.

*Trip to Krakow – Travel guide http://www.youtube.com/watch?v=i83dMuuWIyc

Cena za osobę:
Hotel Leopolis www.leopolis.com.pl
***
Hotel **
www.hotelestudenckie.pl/index.php?piast-hotel

119 €
Dodatkowy dzień

109 €
Dodatkowy dzień

Hostel

30 €
28 €

99 €
Dodatkowy dzień

25 €

* Uwaga: Grupy, które uczestniczyły wcześniej w innych festiwalach
Organizacji Mediteranian otrzymają 10% zniżki

Cena zawiera:
• Zakwaterowanie w wybranym hotelu w dwu-, trzy- i czteroosobowych pokojach z
niepełnym wyżywieniem (śniadanie, kolacja, pakiet lunchowy)
• Uczestnictwo w festiwalu
• Opieka podczas trwania festiwalu
• Dyplomy, tablice pamiątkowe, zdjęcia i filmy
Cena nie obejmuje:
 Wycieczki fakulatywne

 Wydatki indywidualne i wszelkie inne koszta, których nie pokrywa organizator
festiwalu.
Ceny biletów (w przybliżeniu):
• Bilety do wszystkie wycieczki i atrakcje
• Przewodnik po Krakowie zwiedzanie miasta 80-100 € (cena zależy od języka)
• transfer z / na lotnisko
- Autobus (w jedną stronę) do 30 osób - 280 €
- Autobus (w jedną stronę) do 50 osób - 340 €
• Rejs statkiem - € 6
• Dyskoteka - € 5
• Zwiedzanie miasta
- Cena za osobę - 10 €
- Barbakan - € 2 bilety
- Muzeum Narodowe - € 8.50, bilet
• kopalni soli - wycieczka z ceną przejazdu autobusem za osobę € 22
• restauracja z muzyką na żywo, obiad i jeden napój w cenie - € 15
Uwaga
• Dopłata do pokoju dwuosobowego wynosi 5 € za osobę za dzień
• Dopłata do pokoju jednoosobowego Hotel Leopolis 18 € za osobę za dzień
• Na każde 20 osób w grupie, 21-osoba zakwaterowana będzie 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

