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VIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FOLKLORU, CHÓRÓW I ORKIESTR
NICEA, MONTE CARLO – FRANCJA
“Méditerranée dance”
Październik 10 – 13, 2019
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.
Nicea - jest drugim co do wielkości miastem we Francji i drugim co do
wielkości francuskim miastem na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Miasto
Nicea powstało około 350 lat p.n.e. Grecy nazwali je Nikaia na cześć ich
bogini zwycięstwa, Nike. Był to jeden z najważniejszych portów na wybrzeżu
Francji. W dzisiejszych czasach, Nicea jest centrum Riwiery Francuskiej,
znana ze słynnej Promenady Anglików, pięknego wybrzeża i słonecznej
pogody. Monte Carlo, znane jako „raj dla hazardzistów” znajduje się w
pobliżu, dzięki czemu można cieszyć się łagodnym klimatem i luksusowymi
hotelami.

PROGRAM

1 dzień – 10.10. Przyjazd do Nicei. Zameldowanie w wybranym hotelu. Czas
wolny. Kolacja. Nocleg.
2 dzień – 11.10. Śniadanie. Konferencja prasowa. Wycieczka fakultatywna
(Promenada Anglików, Hotel Negresco, Plac Garibaldiego, Plac Massena,
Aleja Jean Madsen, itp.). Czas wolny. Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy
uczestników. Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg.
3 dzień – 12.10. Śniadanie. Spotkanie informacyjne w Sali konferencyjnej.
Wycieczka fakultatywna do Monte Carlo (tor Formuły 1, Grand Casino, itp.).
Czas wolny. Występy uczestników. Ceremonia zamknięcia festiwalu. Kolacja.
Nocleg.
4 dzień – 13.10. Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu i wyjazd.
*Wycieczka do Monte Carlo-Multimedia:http://www.youtube.com/watch?v=WNuvyHXcz0M

Cena za osobę
Hotel Azurea
***
Hotel Premier Class
*/**
Hotel Formule 1
*

www.hotelazurea.com
www.premiereclasse.com

129€
dodatkowy dzień 43€

109€
dodatkowy dzień 36€

99€
dodatkowy dzień 33€

* OFERTA SPECJALNA : NA REZERWACJE DO 15 LUTEGO 10 % RABAT
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 ZAWIERA:
 Wycieczki fakultatywne
 Wydatki osobiste i inne opłaty nieobjęte programem festiwalu

WYCIECZKI FAKULTATYWNE I INNE USŁUGI:
-Bilety na wszystkie wycieczki i atrakcje
- Przewodnik (cena zależy od języka)
- Przewóz z lotniska
-Autobus w jedną stronę do 30 osób - 340€ Wejście do
klubu- 7€
-Obiad w restauracji z muzyką na żywo - 15€ - 20€ (w cenie posiłek i napćj)
-Autobus do Monte Carlo cena za osobę – 12€
UWAGA
 Dodatkowa opłata do pokoju dwuosobowego, za osobę za dzień: 7€
Dodatkowa opłata do pokoju jednoosobowego za osobę za dzień:
Hotel Azurea***
28€
Hotel Premier Class*/** 24€

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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