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MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FOLKLORU, CHÓRÓW I ORKIESTR
KISZYNIÓW, MOŁDAWIA
“Dancing in beautiful Moldova”
Październik 19 – 22, 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.
Kiszyniów - stolica i największe miasto Mołdawii. Jest głownym centrum
handlowym kraju. Położony jest na nizinie w centrum kraju, w jednym z bardziej
urodzajnych terenów nad rzeką Byk, która jest dopływem Dniestru. Liczba
mieszkańców miasta wynosi 664,325. Rosjanie stanowią około 25% populacji, a
Ukraińcy 13%. Miasto podzielone jest na pięć okręgów administracyjnych i zajmuje
powierzchnię 565 km². Na rzece w pobliżu miasta została utworzona zapora ze
zbiornikiem wodnym o powierzchni 10 km². Latem często zdarza się, że rzeka
wysycha tworząc serię małych jezior. Kiszyniów jest kulturalnym centrum kraju.
Znajduje się tu Akademia Nauk oraz 12 uczelni państwowych i kilka prywatnych.

PROGRAM
1 dzień – Październik 19 Przyjazd do Kiszyniowa. Zakwaterowanie w hotelu. Czas
wolny. Kolacja. Nocleg.
2 dzień – Październik 20 Śniadanie. Konferencja prasowa. Czas wolny. Wycieczka
fakultatywna – zwiedzanie Kiszyniowa (park koło katedry, pomnik Stefana Wielkiego,
park pamięci „Wieczność”, Muzeum Historii Miasta, itp.). Ceremonia otwarcia
festiwalu. Występy uczestników. Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia do
tradycyjnej restauracji. Nocleg.
3 dzień – Październik 21 Śniadanie. Spotkanie informacyjne w Sali konferencyjnej.
Czas wolny. Występy uczestników. Ceremonia zamnknięcia festiwalu. Kolacja.
Możliwość wieczornego wyjścia na miasto. Nocleg.
4 dzień – Październik 22 Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu i wyjazd.

*Wycieczka do Kiszyniowa: Tour Guide- www.youtube.com/watch?v=TfejS0HFfNE

CENA ZA OSOBĘ:
Hotel ****
Hotel **/***
Hostel/ Pensjonat

119€ dodatkowy dzień 40€
99€ dodatkowy dzień 33€
89€ dodatkowy dzień 30€

*Oferta specjanlna: Grupy, które brały już wcześniej udział w innych festiwalach
Mediteranian Organization otrzymają 10% zniżki!

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:
• Przwóz z/na lotnisko from
- autobus do 30 osób - 230 € (w jedną stronę)
- autobus do 50 osób - 300 € (w jedną stronę)
• Wycieczka po mieście:
- Przwodnik po Kiszyniowie (cena zależy od języka)
• Obiad z muzyką na żywo
• Dyskoteka
UWAGI!
 Dodatkowa opłata za pokój dwuosobowy, od obsoby za dzień: 5€
 Dodatkowa opłata za pokój jednoosobowy: Hotel **** 28€ / Hotel **/*** 23€
 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: +381655588026
+381114076490
+381628754729

