XIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FOLKLORU, CHÓRÓW I ORKIESTR
BUDAPESZT-PRAGA
"Zlata Praha i Budapest"
Październik 25 – 29, 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.

Budapeszt - stolica Węgier jest krajowym ośrodkiem przemysłowym,
gospodarczym, kulturalnym, edukacyjnym i turystycznym. Jest to największe miasto
na Węgrzech liczące prawie 2 miliony mieszkańców. Jest to jedna z niewielu stolic
na "Pięknym Dunaju" i jest uważana za jedno z najpiękniejszych miast w Europie.
Węgry są znane z pysznego jedzenia i wspaniałych win. Miasto przyciąga około 4,3
mln turystów rocznie, co czyni go 25. najpopularniejszym na świecie (oraz 6
miejscem w Europie). Połączenie piękna miasta, bogactwa i różnorodności życia
kulturalnego gwarantuje niezapomniane wrażenia.
Praga – jest nazywana miastem ze złota, miastem stu wież, albo matką
wszystkich miast. Wielu zgodzi się z tym, że Praga jest najbardziej romantycznym,
najpiękniejszym i najlepiej zachowanym miastem w Europie. Od X wieku była
domem dla wielu książąt, królów, cesarzy i prezydentów. To miasto doskonałej
harmonii gotyku, renesansu, baroku i sztuki nowoczesnej. Obecnie Praga jest
europejską metropolią, miastem pełnym życia i może pochwalić się róznorodnością
niezliczonych pubów i restauracji, gdzie można napić się doskonałego czeskiego
piwa.

PROGRAM
1 dzień – Październik 25
Przyjazd do Budapesztu. Zameldowanie w
wybranym hotelu. Czas wolny. Kolacja. Nocleg.
2 dzień – Październik 26
Śniadanie. Konferencja prasowa. Wycieczka
fakultatywna – zwiedzanie Budapesztu (Plac Bohaterów, Opera, Cytadela,
Parlament, Most Elżbiety). Pakiet lunchowy. Ceremonia otwarcia festiwalu.
Występy uczestników. Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia do restauracji z
muzyką romską. Nocleg.
3 dzień – Październik 27
Śniadanie. Przyjazd do Pragi. Wycieczka
fakultatywna (Karlowe Wary - najsłynniejsze czeskie uzdrowisko, Zamek Karlštejn
- rezydencja Karola IV). Występy uczestników. Ceremonia zamknięcia festiwalu.
Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia do restauracji lub klubu. Nocleg.
4 dzień - Październik 28
Śniadanie. Czas wolny. Możliwość zorganizowania
spotkania towarzyskiego dla uczestników lub wspólnego wyjścia na miasto. Kolacja.
Nocleg.
5 dzień - Październik 29
Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu i wyjazd
*Wycieczka do Pragi - Travelguide www.youtube.com/watch?v=kT43UcBJO5A
*Wycieczka do Budapesztu - Travelguide www.youtube.com/watch?v=ppyzJFjmzT8

CENA ZA OSOBĘ:

Hotel Top**** + Hotel***Canada/Berlin/Zuglo

119€ dodatkowy dzień 30€
Hotel Top**** + Hotel***Naama/ Apartmani Premium

99€ dodatkowy dzień 25€
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 OBEJMUJE:
 Wycieczki fakultatywne
 Wydatki osobiste i inne opłaty nieobjęte programem festiwalu
WYCIECZKI FAKULTATYWNE I INNE USŁUGI:
 Bilety na wszystkie wycieczki, muzea i inne atrakcje
 Przewodnik po Budapeszcie / Pradze 80-100 € (zależy od języka)
 Przewóz do/z lotniska
- autobus w jedną stronę do 30 osób - 110€ Budapeszt / 250€ Praga
- autobus w jedną stronę do 50 osób - 120€ Budapeszt / 280€ Praga
 Kolacja i napój w restauracji z muzyką nażywo - 15€
 Rejs statkiem po rzece Dunaj - Budapeszt / Wełtawa - Praga - 6€
 Dyskoteka - 6€
 Wycieczka po mieście
- Przjazd autobusem, cena za osobę - 12€
- Zamek – 13€
 Wycieczka Karlowe Wary – przejazd autobusem, cena za osobę 25€
UWAGI!
 Dodatkowa opłata za pokój dwuosobowy 5€ za osobę za dzień
 Dodatkowa opłata za pokój jednoosobowy za osobę za dzień:
Hotel Top**** + Hotel*** Canada/Berlin/Zuglo
21€
Hotel Top**** + Hotel***Naama/ Apartmani Premium
18€
 Na każde 20 osób, 21-osoba w grupie będzie zakwaterowana bezpłatnie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji
wycieczek lub poszczególnych pozycji z programu, ze względu na obiektywnie
uzasadnione okoliczności.
MEDITERANIAN ORGANIZATION
www.mediteranian-folklore-festivals.org
office@mediteranian-folklore-festivals.org
Kostas Leivadiotis: +381628754729, +381114076490
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