I MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FOLKLORU, CHÓRÓW I ORKIESTR
KRAJOWA, RUMUNIA
“DANCING IN PELENDAVA”
Wrzesień 28 – Październik 01, 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.

Krajowa - miasto w Rumunii, historyczna stolica regionu Oltenia, ośrodek
administracyjny i największe miasto okręgu Dolj. Leży na lewym brzegu rzeki Jiu.
Jest szóstym co do wielkości miastem Rumunii.
Na turystów czeka tu kilka zabytkowych budynków (z oryginalnie wyglądającą
katedrą na czele) i niezwykle malowniczy park miejski. A ponadto mili ludzie i klimat
niemal śródziemnomorski. Na chwilę relaksu warto udać się do jednej z kawiarni lub
restauracji na starym mieście.

PROGRAM
1 dzień – Wrzesień 28 Przyjazd do Krajowej. Zameldowanie w hotelu. Czas wolny.
Kolacja. Nocleg.
2 dzień – Wrzesień 29 Śniadanie. Konferencja prasowa. Czas wolny. Wycieczka
fakultatywna – zwiedzanie Krajowej (Plac Mihai Viteazu, ogród botaniczny, park
Nicolae Romanescu, itp.). Pakiet lunchowy. Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy
uczestników. Kolacja. Możliwośc wieczornego wyjścia do tradycyjnej restauracji.
Nocleg.
3 dzień – Wrzesień 30 Śnaidanie. Spotkanie informacyjne w Sali konferencyjnej.
Czas wolny. Pakiet lunchowy. Występy uczestników. Ceremonia zamknięcia
festiwalu. Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg.
4 dzień – Październik 01 Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu i wyjazd.

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

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

119€ dodatkowy dzień 40€
99€ dodatkowy dzień 33€
79€ dodatkowy dzień 26€

*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)
• Wycieczki po mieście:
- Przewodnik po Krajowej (cena zależy od języka)
• Kolacja z muzyką na żywo
• Dyskoteka
UWAGI!
 Dodatkowa opłata za pokój dwuosobowy, od osoby, za dzień: 5€
 Dopłata za pokój jednoosobowy: Hotel **** 28€
 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: +381114076490
+381628754729

