II MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU,
CHÓRÓW I ORKIESRT
BERLIN, NIEMCY
‘’Tanzen und singen mit uns’’
Październik 12 – 15, 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.

Berlin – stolica, największe miasto Niemiec i zarazem kraj związkowy.
Zamieszkuje go prawie 3,5 mln osób. Jest drugim miastem w Unii Europejskiej pod
względem liczby mieszkańców. Przez przestrzeń miejską przepływają m.in. rzeki
Sprewa i Hawela. Stolica zjednoczonych Niemiec jest ekscytującym, pełnym energii i
werwy miastem, które w ciągu ostatnich kilku lat w zaskakującym tempie przeszło
wielką metamorfozę. Berlin jest w stanie zauroczyć każdego pełną rozmachu
architekturą i urbanistyką, połączoną z niezwykłym położeniem na brzegu kilku rzek i
jezior. Wyraźnie odczuwalna jest atmosfera otwartości, tolerancji, kosmopolityzmu i
wielokulturowości. Specjalnością niemieckiej stolicy są również rozmaite kluby i bary,
które wprowadzają niepowtarzalny klimat. Berlin to miasto kontrastów, łączy w sobie
nowoczesność z tradycją.

PROGRAM
1 dzień – Październik 13 Przyjazd do Berlina. Zameldowanie w wybranym hotelu.
Czas wolny. Kolacja. Nocleg.
2 dzień – Październik 14 Śniadanie. Konferencja prasowa. Czas wolny. Wycieczki
fakultatywne – zwiedzanie Berlina (Reichstag, Brama Brandenburska, Plac
Gendarmenmarkt, Katedra Berlińska, Wyspa Muzeów, itp.). Ceremonia otwarcia
festiwalu. Występy uczestników. Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia do lokalnej
restauracji. Nocleg.
3 dzień – Październik 15 Śniadanie. Spotkanie informacyjne w Sali konferencyjnej.
Wycieczka fakultatywna – rejs statkiem. Występy uczestników. Ceremonia zakończenia
festiwalu. Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg.
4 dzień – Październik 16

Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu i wyjazd.

*Wycieczka do Berlina - https://youtu.be/Tz0HPI1bKsQ

CENA ZA OSOBĘ:
Hotel ***
Hotel **
THE PRICE

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

CENA ZAWIERA:
 Zakwaterowanie w wybranym hotelu, w dwu- trzy- lub czteroosobowych
pokojach z niepełnym wyżywieniem (śniadanie i kolacja)
CENA NIE OBEJMUJE:
 Wycieczki fakultatywne
 Wydatki osobiste i inne opłaty nieobjęte programem festiwalu

WYCIECZKI FAKULTATYWNE I INNE USŁUGI:
 Zwiedzanie miasta
-Przewodnik (cena zależy od języka)
-Katedra Berlińska 8€
-Berlin wieża telewizyjna 14€
-Muzeum Żydowskie 8€
- Nowa Synagoga: Muzeum 6 €, Kopuła 4 €
-Koluma Zwycięstwa 4€
 Kolacja w restauracji z muzyką na żywo
 Rejs statkiem
 Dyskoteka
 Zoo 14€ (z biletem do Oceanarium cena 22€)
 Wyspa Muzeów 20€
 Poczdam 30€
 Tropikalna Wyspa 40€
UWAGI:
 Dodatkowa opłata za pokój dwuosobowy za osobę na dzień: 7€
 Dodatkowa opłata za pokój jednoosobowy za osobę dziennie: 28€

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

MEDITERANIAN ORGANIZATION
www.mediteranian-folklore-festivals.org
office@mediteranian-folklore-festivals.org
Kostas Leivadiotis: +381655588026
+381114076490

