VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FOLKLORU, CHÓRÓW I ORKIESTR
PARYŻ,FRANCJA
Listopad 02 – 05, 2017.
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.

Paryż - stolica i największe miasto Francji, położona w centrum Basenu
Paryskiego, nad Sekwaną. Miasto stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i
kulturalne kraju. W granicach administracyjnych Paryża zamieszkuje ponad 2 mln
osób. Paryż jest jednym z wiodących ośrodków turystycznych na świecie. W
latach 2013-2014 przyjął około 15,57 milionów międzynarodowych gości, co czyni
go trzecim najchętniej odwiedzanym miejscem na świecie.

PROGRAM
1 dzień – Listopad 02 Przyjazd do Paryża. Zameldowanie w wybranym hotelu.
Czas wolny. Kolacja. Nocleg.
2 dzień – Listopad 03 Śniadanie. Konferencja prasowa. Wycieczka fakultatywna –
zwiedzanie miasta. Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy uczestników. Kolacja.
Możliwość wieczornego wyjścia na miasto. Nocleg.
3 dzień – Listopad 04 Śniadanie. Czas wolny. Wycieczka fakultatywna –
zwiedzanie miasta. Występy uczestników. Ceremonia zamknięcia festiwalu.
Kolacja. Nocleg.
4 dzień – Listopad 05 Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu i wyjazd.

* Wycieczka do Paryża – Travel guide http://www.youtube.com/watch?v=lbw29ERS5f8

CENA ZA OSOBĘ
Hotel Kyriad***
Hotel Campanile***
Hotel Premier Classe**/*
Hotel Fomula 1*

www.kyriad.com
www.campanile.com
www.premiereclasse.com

119€, dodatkowy dzień 40€
119€, dodatkowy dzień 40€
89€, dodatkowy dzień 30€
79€, dodatkowy dzień 26€

*Oferta specjanlna: Grupy, które brały już wcześniej udział w innych festiwalach
Mediteranian Organization otrzymają 10% zniżki!

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 z/na lotnisko
-autobus w jedną stronę do 30 osób - 340€
-autobus w jedną stronę do 50 osób - 380€
 Bilety – zwiedzanie miasta
 Przewóz autobusem, cena za osobę - 19€
 Przewodnik 150€ - 170€ (cena zależy od języka)
 Wieża Eiffla – wjazd na drugie piętro- 7.50€
 Wieża Eiffla – wjazd na szczyt - 13.50€
 Luwr – przejazd autobusem, cena za osobę 6€
-Luwr - 12€
 Wersal –przejazd autobusem, cena za osobę 9€
-Wersal - 18€
-Moulin Rouge - 99€ - 199€
 Kolacja i napój w restauracji z muzyką na żywo - 15€ - 20€
 Rejs po rzece Sekwanie - 15€ - 20€
 Wejście do klubu - 9€
UWAGI!
 Dodatkowa opłata za pokój dwuosobowy, za dzień za osobę: 7€
 Dopłata za pokój jednoosobowy: Hotel *** 28 €
• Na każde 25 osób, 26-osoba w grupie będzie zakwaterowana bezpłatnie.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji
wycieczek lub poszczególnych pozycji z programu, ze względu na obiektywnie
uzasadnione okoliczności.

MEDITERANIAN ORGANIZATION
www.mediteranian-folklore-festivals.org
Kostas Leivadiotis: +37281639186
+381655588026
+381 114067397

