I MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FOLKLORU, CHÓRÓW I ORKIESTR
WARSZAWA, POLSKA
“TAŃCZĄC W MIEŚCIE FENIKSA”
Wrzesień 21 – 24, 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.
Warszawa - stolica Polski i największe miasto kraju, położone w
jego środkowo-wschodniej kraju nad rzeką Wisłą.
W 2012 roku Warszawa znalazła się w rankingu najbardziej
przyjaznych miast do życia na świecie, opublikowanym przez ośrodek
analityczny Economist Intelligence Unit. Dziś Warszawa jest uważana
za główny międzynarodowy cel turystyczny i ważny ośrodek
kulturalny, polityczny i gospodarczy. Warszawa rośnie w siłę jako
kulturowa stolica Europy Wschodniej – z bogatą ofertą sklepów,
galeri, barów i restauracji. W roku 1980 malownicze Stare Miasto w
Warszawie zostało umieszczone na liście światowego dziedzictwa
UNESCO. W mieście można zobaczyć wiele przykładów architektury z
epoki gotyckiej, renesansowej, barokowej, neoklasycznej i
nowoczesnej, a dużą część miasta otaczają luksusowe parki i ogrody
królewskie.

PROGRAM
1 dzień – Wrzesień 21 Przyjazd do Warszawy. Zakwaterowanie w
hotelu. Czas wolny. Kolacja. Nocleg.
2 dzień – Wrzesień 22 Śniadanie. Konferencja prasowa. Czas wolny.
Wycieczka fakultatywna – zwiedzanie Warszawy (Pałac Kultury i
Nauki, Łazienki Królewskie, Kolumna Zygmunta, Stare Miasto, Rynek
Starego Miasta, itp.). Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy
uczestników. Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia do tradycyjnej
restauracji. Nocleg.
3 dzień – Wrzesień 23 Śniadanie. Spotkanie informacyjne w Sali
konferencyjnej. Wycieczka fakultatywna – rejs statkiem. Występy
uczestników. Ceremonia zamknięcia festiwalu. Kolacja. Możliwość
wieczornego wyjścia na miasto.
4 dzień– Wrzesień 24 Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu i wyjazd.
*Wycieczka do Warszawy: Tour Guide- www.youtube.com/watch?v=HZOhgIrPH4s

CENA ZA OSOBĘ
Hotel ***
Hotel **
Dom studencki

109€ dodatkowy dzień 36€
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:
• Przewóz z/na lotnisko
- autobus do 30 osób - 230 € (w jedną stronę)
- autobus do 50 osób - 300 € (w jedną stronę)
• Zwiedzanie miasta:
- Przewodnik po Warszawie (cena zależy od języka)
• Kolacja w restauracji z musyką na żywo
• Dyskoteka
UWAGI!
 Dodatkowa opłata za pokój dwuosobowy (za osobę, za dzień): 5€
 Na każde 20 osób, 21-osoba w grupie będzie zakwaterowana
bezpłatnie.
 Dopłata za jednoosobowy pokój: Hotel *** 25€

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

