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                                  15 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL  

                                 FOLKLORU, CHORÓW I ORKIESTR  

   Durres – Albania 
Lipiec 30 – Sierpień 04, 2019 
 

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 lub ich zastępcy, z których pochodzą uczestnicy, będą honorowymi 
gośćmi festiwalu na koszt organizatora.  
Durres to miasto i port na wybrzeżu Adriatyku, 33 km na zachód od Tirany, jednego z 
najstarszych miast w Albanii. Jest wspomniany w siódmym wieku przed nową erą, 

kiedy rzymski poeta Katulus nazwał ją "tawerną adriatycką". Durres różni się od innych 
części Albanii właśnie ze względu na rozwiniętą turystykę, więc plaże, restauracje i 
kawiarnie nie sprawiają wrażenia, że byłeś w pierwszym,najważniejszym kraju Europy.  
 

  
 
PROGRAM 
 

1. dzień – 30.07. Przyjazd do Durres. Zakwaterowanie w wybranym obiekcie. 
Czas wolny. Kolacja. Nocleg. 

2. dzień – 31.07. Śniadanie. Wycieczka po mieście Durres.Kolacja.Czas 
wolny.Nocleg. 
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3. dzień – 01.08. Śniadanie. Konferencja w centrum prasowym.Czas 
wolny.Kolacja. Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy zespołów. Ceremonia 
zakończenia festiwalu.Nocleg 

4. dzień  -02.08. Śniadanie. Wycieczka statkiem do Bospory.Czas wolny.Kolacja. 

Możliwość wyjścia do restauracji.Nocleg. 
5. dzień -03.08. Śniadanie.Wycieczka fakultatywna.Czas wolny.Kolacja.Czas 

wolny.Nocleg. 
 

6. dzień – 04.08. Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu. Wyjazd. 
 
 

Cena po osobę 
HHotel 3*                                                                                   109€  dodatkowy dzień  22 €  
HHotel 2*                                                                                   99€ dodatkowy dzień  20 € 
 
*OFERTA SPECJALNA : NA REZERWACJE DO 15 LUTEGO 10% RABAT !   

CENA  ZAWIERA 

 Zakwaterowanie w wybranym obiekcie w pokojach dwu-, trzy- lub 
czteroosobowych z niepełnym wyżywieniem (śniadanie i kolacja)  

 Uczestnictwo w festiwalu 

 Przewodnik podczas festiwalu    
 Dyplomy, tablice pamiątkowe, zdjęcia i filmy 

CENA NIE ZAWIERA 

 Wycieczki fakultatywne  
 Wydatki indywidualne i wszelkie koszta, których nie pokrywa organizator 

festiwaluY BILET (wprzybliżeni 
Ceny biletów  (w przybliżeniu) 

• Transfer z/na lotnisko Tirana  –Hotel w Durres -  Lotnisko Tirana 
 

autobus do 25 os.  
 

        autobus do 50 os.  
 Bilety na wycieczki i atrakcje 

 Bilety na wszystkie wycieczki i zwiedzanie miasta 

 Zwiedzanie miasta 
     Wycieczka statkiem do Podgoricy 
     Wycieczka fakultatywna do Tirany 
     Wyjście wieczorne  

 Dyskoteka 
 
UWAGI   



Dopłata do pokoju dwuosobowego wynosi 5€ (os./dzień)  
                   Hotel *** - 16€ 
                   Hotel ** -   15€ 
 
     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji wycieczek 
i poszczególnych pozycji z programu ze względu na obiektywnie uzasadnione 
okoliczności. 
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CENYLETÓW    
UWAGI 
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