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I MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FOLKLORU, CHÓRÓW I ORKIESTR
Frankfurt – Offenbach - Niemcy
“Dance in Germany”
30. listopad – 03. grudzień 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.

Frankfurt leży po obu stronach rzeki Men u stóp gór Taunus. Miasto liczy
przeszło 670.000 mieszkańców. To piąte największe miasto w Niemczech. Jest
to również ważny węzeł komunikacyjny oraz wielki port lotniczy. Pełni rolę
centrum finansowego oraz jest miejscem obrotu dużą ilością papierów
wartościowych. Frankfurt to także organizator największych na świecie
targów branżowych. Od roku 1875 Frankfurt zawsze liczył ponad 100.000
mieszkańców.
Offenbach – miasto w kraju związkowym. Jest zamkieszkany przez
ponad 120.000 mkieszkańców. Od Frankfurtu dzieli go most na rzece Men.
Informacje z 2007 roku podają, że w tym mieście żyje ponad 30 procent
obcokrajowców.

PROGRAM:
1. dzień – 30. listopad
Przyjazd
do
Frankfurtu
Zameldowanie w wybranym hotelu. Czas wolny. Nocleg.

/

Offenbach.

2. dzień – 01. grudzień
Śniadanie. Konferencja prasowa. Wycieczka
fakultatywna - Offenbach ( Zamek Isenburski – typowy budynek renesansowy
z 1576 roku, obecnie jest częścią uczelni Hochschule für Gestaltung, Büsing
Palais, Zamek w Rumpenheim, dawna synagoga "Capitol" (obecnie sala
koncertowa), stadion piłkarski "Bierberer Berg Stadion", itp…). Czas wolny.
Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy uczestników. Możliwość
wieczornego wyjścia na miasto. Nocleg.
3. dzień – 02. grudzień
Śniadanie. Spotkanie informacyjne w hotelowej
Sali konferencyjnej. Wycieczka fakultatywna - Frankfurt (Katedra Cesarska,
sławna cerkiew Pavlova, itp…). Czas wolny. Występy uczestników. Ceremonia
zamknięcia festiwalu. Możliwość wieczornego wyjścia na miasto. Nocleg.
4. dzień – 03. grudzień
CENA ZA OSOBĘ:
Hotel ***
Hotel **

Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu i wyjazd.

119€ dodatkowy dzień 40€
109€ dodatkowy dzień 36€

*Oferta specjanlna: Grupy, które brały już wcześniej udział w innych festiwalach
Mediteranian Organization otrzymają 10% zniżki!
*Oferta specjalna: Na każde 25 osób, 26-osoba w grupie będzie zakwaterowana
bezpłatnie.

CENA ZAWIERA:
 Zakwaterowanie w wybranym hotelu w dwu- trzy- lub czteroosobowych
pokojach ze śniadaniem
 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:
 Bilety wstępów za wycieczki i inne usługi
 Przewodnik (cena zależy od wybranego języka)
 Przewóz autobusem:
-w jedną stronę /autobus do 30 osób/
-w jedną stronę/autobus do 50 osób/
 Klub
 Kolacja z muzyką na żywo
UWAGI!:
 Dopłata za pokój dwuosobowy (cena za osobę, za dzień): 7€
 Dopłata za pokój jednoosobowy za dzień:
Hotel ***
28€
Hotel **
25€
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji
wycieczek lub poszczególnych pozycji z programu, ze względu na
obiektywnie uzasadnione okoliczności.
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