MEDITERANIAN ORGANIZATION
Address: Sarajevska 54, 11000 Belgrade
TIN: 109026330 ID: 21Tel: +381628754729
e-mail: mediteranianfolkorganization@gmail.com
www.mediteranian-folklore-festivals.org

XVI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
folklor, chór i orkiestra
STAMBUŁ – TURCJA
Październik 10 – 13, 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.
Stambuł - miasto leżące na dwóch kontynentach, połączenie Wschodu i Zachodu,
Europy i Azji, z bogactwem kultury, które nikogo nie pozostawi obojętnym. Można w
nim znaleźć wpływy czterech wielkich cywilizacji: greckiej, rzymskiej, bizantyjskiej i
tureckiej. Od początku swojego istnienia miasto znane było pod kilkoma nazwami:
Vizantium, Nowy Rzym, Konstantynopol i Stambuł. Dziś Stambuł jest metropolią liczącą
ponad 17 mln mieszkańców. Przebywając na Placu Taksim, w nowoczesnym dystrykcie
Beyoglu i Osmanbey, poczujecie się jak w największej światowej metropolii, a
spacerując placem Sułtana Ahmeda cofniecie się w czasie o kilka tysięcy lat.
Nowoczesność i tradycja, Orient i Europa, Islam i Chrześcijaństwo, nigdzie tak się nie
przenikają i nie splatają ze sobą, jak w Stambule.

PROGRAM

1.dzień – 10.10. Przyjazd do Stambułu. Zakwaterowanie w wybranym obiekcie.. Czas
wolny do własnej aranżacji. Kolacja. Nocleg.
2.dzień – 11.10. Śniadanie. Konferencja w centrum prasowym. Faklultatywne
zwiedzanie miasta (Hagia Sofia, Błękitny Meczet, Kryty Bazar, Most Bosforski, zakupy,
itd.). Pakiet lunchowy. Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy zespołów. Kolacja.
Opcjonalnie wieczór integracyjny, wieczorne wyjście. Nocleg.
3.dzień – 12.10. Śniadanie. Opcjonalnie rejs po Bosforze. Pakiet lunchowy. Czas wolny
do własnej aranżacji. Kolacja. Występy zespołów. Ceremonia zakończenia. Wieczorne
wyjście do tradycyjnej tureckiej restauracji (opcjonanie). Nocleg.
4.dzień – 13.10 Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd.
*Wyciecyka do Stambułu - przewodnik turystzczny: http://www.youtube.com/watch?v=OFXBgFTzPbY

Cena po osobę
Hotel **** GOLDEN CITY

www.gchotelistanbul.com

Hotel **** KENT

www.kenthotel.com

Hotel **** GRAND EMIN

www.aymahotelsgroup.com

Hotel *** WASHINGTON

www.hotel-washington.com

Hotel *** BENLER

www.benlerotel.com

Hotel *** BARIN

www.barinhotel.com

Hotel ***ERBOY

www.erboyhotel.com

Hotel *** GRAND TAHIR

www.glorioushotelistanbul.com

Hotel *** ANGCALAR
Hotel *** TAYHAN

www.hoteltayhan.com

Hotel *** GRAND LIZA

www.hotelliza.com

Hotel *** ILKAY

www.ilkayhotel.com

Hotel *** AGAN

www.aganhotel.com

Hostel ** CORDIAL HOUSE

129 € dodatkowy dzień 43 €
129 € dodatkowy dzień 43 €
109 € dodatkowy dzień 36 €
109 € dodatkowy dzień 36 €
109 € dodatkowy dzień 36 €
109 € dodatkowy dzień 36 €
109 € dodatkowy dzień 36 €
109 € dodatkowy dzień 36 €
109 € dodatkowy dzień 36 €
99 € dodatkowy dzień 33 €
99 € dodatkowy dzień 33 €
99 € dodatkowy dzień 33 €
99 € dodatkowy dzień 33 €
89 € dodatkowy dzień 30 €

* 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 wyżywieniem HB (śniadanie i kolacja)
• Uczestnictwo w festiwalu

• Opiekę podczas trwania festiwalu
• Dyplomy, tablice pamiątkowe, materiały foto i video
CENA NIE ZAWIERA

• Wycieczki fakultatywne
• Wydatki indywidualne i wszelkie koszta których nie pokrywa organizator festiwalu
FAKULTATYWNE WYCIECZKI I USŁUGI
• Bilety na wszystkie wycieczki, atrakcje i zwiedzanie
• Zwiedzanie miasta
- Przewodnik po Stambule 80-100€ (cena uzależniona od wybranego języka)
- Hagia Sofia – 9€
- Muzeum Kariye – 5,5€
- Wielki Pałac - 3€
- Muzeum Fethiye - 2€
- Topkapi - 9€
- Masaż Hammam – 15 - 40€
• Transfer z/na lotnisko
- do 30 osób - 95€
- do 50 osób - 130€
• „Gar“ Kolacja w tradycyjnej restauracji z muzyką na żywo - 25€ (w cenę wliczona
jest kolacja i jeden drink)
• Rejs po Bosforze z przewodnikiem - 12€
• „Kumkapi“ kolacja (cena zależy od wybranego menu) Dyskoteka – 6€
ADNOTACJA
• Dopłata do pokoju dwuosobowego wynosi 5€ os./dzień
Hotel Golden City/Kent
-29 €
Hotel Grand Emin/Hotel*** -23€
Hostel
-21€

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji
wycieczek i poszczególnych pozycji z programu ze względu na obiektywnie
uzasadnione okoliczności.
MEDITERANIAN ORGANIZATION
www.mediteranian-folklore-festivals.org

+381114231251
+306992774284, +381628754729
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