9 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU
CHÓRÓW I ORKIESTR
RIMINI– SAN MARINO– FLORENCJA
“Gioiello dell'Adriatico”
LIPIEC 25– 30. 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.
Rimini to miasto liczące 146.606 mieszkańców. Jest położone w regionie
Emilia-Romagna we Włoszech. Znajduje się w pobliżu Morza Adriatyckiego, na
wybrzeżu pomiędzy rzekami Marecchia i Ausa. Jest to jeden z najbardziej
znanych nadmorskich kurortów w Europie, a to miano zyskał dzięki swojej 15kilometrowej piaszczystej plaży, ponad tysiąca hoteli, niezliczonych barów,
restauracji, klubów i dyskotek. Jest też miastem rzymskich i renesansowych
zabytków. Z Rimini pochodzi słynny reżyser Federico Fellini.
W pobliżu Rimini leży San Marino, w którym można podziwiać wiele
wspaniałych zabytków. W roku 1843 została otwarta tu pierwsza łaźnia
publiczna.

PROGRAM
1 dzień – Lipiec 25 Przyjazd do Rimini. Zameldowanie w wybranym hotelu. Czas wolny.
Kolacja. Nocleg
2 dzień – Lipec 26
Śniadanie. Konferencja prasowa. Wycieczka fakultatywna do
Florencji (Piazza del Duomo, Santa Maria Novella, Ponte Vecchio, itp.). Powrót do Rimini.
Czas Wolny. Kolacja. Nocleg.
3 dzień – Lipiec 27
Śniadanie. Spotkanie informacyjne w sali konferencyjnej.
Wycieczka fakultatywna do San Marino - jednego z najmniejszych państw na świecie.
Powrót do Rimini. Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy uczestników. Kolacja. Nocleg.
4 dzień – Lipiec 28
Śniadanie. Wycieczka fakultatywna (Arco d'Augusto, Ponte di
Tiberio, Tempio Malatestiano Fontana dei Quattro Cavalli, itp.). Występy uczestników.
Ceremonia zamknięcia festiwalu. Kolacja. Nocleg.
5 dzień – Lipiec 29
Nocleg.

Śniadanie. Możliwość zwiedzania miasta. Czas wolny. Kolacja.

6 dzień – Lipiec 30

Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu i wyjazd.

Trip to Rimini, San Marino – Travel guide http://www.youtube.com/watch?v=j3rgFStBvJQ

Cena za osobę
Hotel Buenos Aires
Hotel Santiago
Hotel Evelyn
Hotel Marika
Hotel Mirador
Hotel Alba Marinara
Hotel Bergamo

129€

www.hotelevelyn.it
www.hotelmarika.it
www.hotelmirador.it
www.hotelalbamarinararimini.it

Hotel Asso
www.hotelasso.net
Hotel Villa del Bagnino
Hotel Villa Paola
Hotel Villa Elisa
Hotel Gamma
Hotel San Remo

www.hotelsanremorimini.com

* Oferta specjalna: Grupy, które uczestniczyły 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)
• Opłata za uczestnictwo w festiwalu

• Opieka podczas trwania festiwalu
• Dyplomy, tablice pamiątkowe, zdjęcia i filmy
Cena nie obejmuje

• Wycieczki fakultatywne
• Koszty indywidualne i wszystkie inne koszty nieobjęte programem
Ceny biletów (w przybliżeniu)

• Transfer z / do lotniska
- OW (w jedną stronę) Autobus do 30 osób - 350 €
- OW (w jedną stronę) Autobus do 50 osób - 380 €
• Wizyta we Florencji
- Przeniesienie Autobus 18 € za osobę
- Przewodnik dla odwiedzających Florencję 120 € - 140 € (cena zależy od języka)
- Palazzo della Signoria - € 10 bilet
- € 10, wejście na wieżę
- € 14, bilet do muzeum i na wieżę
- Santa Maria Novella - € 3.50, bilet
- Bazylika Santa Croce - 6 €, bilet
- Synagoga i Muzeum Żydowskie - € 6.50, bilet
- Galeria Uffizi - € 6.50, bilet
• Wizyta w San Marino
- Cena autobusu za osobę € 10
- Przewodnik dla odwiedzających San Marino € 100 - € 120 (cena zależy od języka)
- Muzeum Narodowe - 4 €, bilet
- Muzeum San Francesco - 4 €, bilet
- Muzeum broni starożytnej – 4 €, bilet
- Muzeum Figur Woskowych - 4 €, bilet
• Wizyta w Rimini
- Przewodnik dla odwiedzających Rimini 80-100 € (cena zależy od języka)
- Włochy w miniaturze (Rimini) – 22 €, bilet
- Delfinarium (Rimini) - 13 € bilet
• Klub € 8
• Kolacja z muzyką na żywo i jeden napój w cenie - € 18

Uwagi

• Dopłata do pokoju dwuosobowym wynosi 5 € za osobę za dzień
• Dopłata do pokoju jednoosobowego za dzień od osoby:
 Hotel *** € 16
• Możliwość przedłużenia pobytu za dzień od osoby:
Hotel *** € 26
• Na każde 25 osób w grupie, 26-osoba będzie zakwaterowana
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
Contact: +381655588026
+381114076490
+381628754729

