MEDITERANIAN ORGANIZATION
Address: Sarajevska 5 4, 11000 Belgrade
TIN: 109026330 ID: 21113778 Tel: +381114231251 ,

e-mail: m.events.pl@gmail.com
www.mediteranian-folklore-festivals.org

XIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FOLKLORU, CHÓRÓW I ORKIESTR
WENECJA–WŁOCHY
“Danza sotto la maschera”
Wrzesień 12 – 15, 2019
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.
Wenecja - to miasto położone na północy Włoch nad Adriatykiem, jest stolicą regionu
Wenecja Euganejska. Przez ponad tysiąc lat było stolicą niezależnej Republiki
Weneckiej, która była jedną z morskich i handlowych potęg Morza Śródziemnego. Z
okresu największego rozkwitu Republiki pochodzą liczne zabytki. Miasto uznawane
jest za jedną z najcenniejszych wartości na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
Wenecja leży na 117 wysepkach wchodzących w skład archipelagu znajdującego się w
samym środku laguny, która zamyka Zatokę Wenecką od strony zachodniej. Przez
setki lat swego istnienia, Wenecji nadawano różne przydomki jak choćby
„Serenissima” (Najjaśniejsza), „Królowa Adriatyku”, „Miasto mostów”

PROGRAM

1 dzień – Wrzesień 12 Przyjazd do Lido Di Jesolo. Zameldowanie w wybranym hotelu.
Czas wolny. Kolacja. Nocleg.
2 dzień – Wrzesień 13 Śniadanie. Konferencja prasowa. Wycieczka fakultatywna –
zwiedzanie Wenecji (port Punta Sabioni, rejs gondolą do portu). Ceremonia
otwarcia festiwalu. Występy uczestników. Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia
do dyskoteki. Nocleg.
3 dzień – Wrzesień 14 Śniadanie. Spotkanie informacyjne w hotelowej Sali
konferencyjnej. Czas wolny. Wycieczka fakultatywna do Werony. Przyjazd do
hotelu. Występy uczestników. Ceremonia
zamknięcia
festiwalu.
Kolacja. Możliwość wieczorengo wyjścia do klubu. Nocleg.
4 dzień – Wrzesień 15 Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu i wyjazd.
*Wycieczka do Wenecji- Travel guidehttp://www.youtube.com/watch?v=ue1IBhf_wdc

*OFERTA SPECJALNA : NA REZERWACJE DO 15 LUTEGO 10 % RABAT !
Cena po osobę
Hotel Roby***

www.hotel-roby.it

Hotel Sofia***

www.sofiahotel.com

Hotel Pigalle***

www.hpigalle.com

89€
dodatkowy dzień

Hotel Atene***

www.hotelatene.com

Hotel Madison ***

www.madison-hotel.it

30€

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 ZAWIERA:
• Wycieczki fakultatywne

• Wydatki osobiste i inne opłaty nieobjęte programem festiwalu
WYCIECZKI FAKULTATYWNE I INNE USŁUGI:
• Przewóz z/na lotnisko
- autobus w jedą stronę do 25 osób - 200€
- autobus w jedną stronę do 50 osób - 325€ Bilety na wszystkie wycieczki i
atrakcje
• Wycieczki po mieście
- Rejs - 14€, z przewozem autobusowym z Lido di Jesolo do Punta Sabioni
- 10€ bez autobusu
- Przewodnik po Wenecji 120€ -140€ (cena zależy od języka)
- Palace Doge’s - 16€, bilet
- Μuseum Correr - 16€, bilet
- Palace Fortuny - 10€, bilet
- Museum of Glass - 8€, bilet
- Gondola- 80€, rejs 40 minut
• Werona – cena od osoby za cołodzienną wycieczkę 12€
• Dyskoteka - 8€
• Kolacja w restauracji z muzyką na żywo - 18€ (posiłek i napój).
UWAGI!
• Dodatkowa opłata za pokój dwuosobowy (za osobę, za dzień): 5€
• Dodatkowa opłata za pokój jednoosobowy (za osobę, za dzień):
Hotel *** 21€
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji
wycieczek lub poszczególnych pozycji z programu, ze względu na obiektywnie
uzasadnione okoliczności.
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