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IX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FOLKLORU, CHÓRÓW I ORKIESTR
BRATYSŁAWA-WIEDEŃ
“Dancing in coronation city”
Listopad 14 – 17, 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, z których uczestniczą grupy, lub
ich zastępcy, będą honorowymi gośćmi festiwalu na koszt organizatora
Bratysława - Stolica Słowacji licząca ok 500,000 mieszkańców. Bratysława
usytuowana jest w południowo-zachodniej części Słowacji po obu stronach Dunaju
i nad Morawą. Graniczy z Węgrami i Austrią. W centrum Bratysławy możemy
podziawiać ciekawą średniowieczną zabudowę z wąskimi uliczkami, uroczymi
zakątkami, zamkiem na szczycie wzgórza nad Dunajem i całym bogactwem
kościołów i historycznych budynków, które trzeba zobaczyć.
Wiedeń - to stolica i największe miasto Austrii. Z liczbą mieszkańców sięgającą 1.7
mln (aglomeracja ok. 2.3 mln) znajduje się w pierwszej dziesiątce największych
miast Unii Europejskiej. Wiedeń jest stolicą kraju, ale i centrum politycznym,
kulturalnym i ekonomicznym. Jednocześnie jest jedną z najstarszych stolic, leżącą
w samym sercu Europy. Niezwykłe bogactwo kulturalne przyciąga tu większość
turystów odwiedzających Austrię

PROGRAM
1.dzień – Listopad 14 Przyjazd do Bratysławy/ Wiedeń. Zakwaterowanie w
wybranym obiekcie.Czas wolny. Kolacja. Nocleg.
2.dzień –Listopad 15 Śniadanie. Konferencja w centrum prasowym. Fakultatywna
wycieczka Bratysławy. Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy zespołów. Kolacja.
Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg.
3.dzień – Listopad 16 Śniadanie. Spotkanie informacyjne w hotelu. Wycieczka
fakultatywna. Czas wolny. Występy zespołów. Ceremonia zakończenia festiwalu.
Kolacja. Nocleg.
4.dzień – Listopad 17 Śniadanie. Wymeldowanie. Wyjazd.
Cena za osobę
Hotel Bratislava****
Hotel Echo***

www.hotelbratislava.sk
www.hotelecho.sk

Hotel Plus ***

www.hotelyplus.sk

Hotel Avion**

www.hotelavion.sk

Hotel Turist**

www.turist.sk

109 € dodatkowy dzień 36 €
89 € dodatkowy dzień 30 €
89 € dodatkowy dzień 30 €
79 € dodatkowy dzień 26 €
79 € dodatkowy dzień 26 €

Wiedeń
Hotel Congress ***

www.hotelcongresswien.at

Hotel Ibis budget Wien Messe** www.accorhotels.com

129 €
119 €

dodatkowy dzień 43 €
dodatkowy dzień 40 €

* Grupy które uczestniczyły wcześniej w festiwalach organizowanych przez Mediteranian
Organization otrzymają 10% zniżki

CENA ZAWIERA
 Zakwaterowanie w wybranym obiekcie w pokojach dwu, trzy lub
czteroosobowych z niepełnym wyżywieniem (śniadanie i kolacja)
 Uczestnictwo w festiwalu
 Opiekę podczas trwania festiwalu
 Dyplomy, tablice pamiątkowe, zdjęcia i filmy
CENA NIE OBEJMUJE
 Wycieczki fakultatywne
 Wydatki indywidualne i wszelkie koszta, których nie pokrywa organizator
festiwalu
CENY BILETÓW (w przybliżeniu)
 Transfer z/na lotnisko

- do 30 osób - 280€
- do 50 osób - 340€
Cena autobusu od osoby - 10€
Przewodnik po Bratislawie (cena uzależniona od wybranego języka)
80€ - 100€
 Muzeum Narodowe – 3,5€ bilet
 Kolacja w restauracji z muzyką na żywo - 15€ (w cenę wliczona jest kolacja i
jeden napój)
 Rejs statkiem -5€
 Dyskoteka -5€
UWAGA
*Dopłata do pokoju dwuosobowego wynosi 7€ (os./dzień)
Dodatkowa opłada do pokoju jednoosobwego (os./dzień) wynosi:
Bratislava:
Hotel Bratislava ****
26€
Echo ***
22€
Hotel Avion **/Turist **
20€
Beč:
Hotel Congress ***
30€
Hotel Ibis budget Wien Messe** 28 €

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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