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MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FOLKLORU, CHÓRÓW I ORKIESTR
KRETA – Heraklion, Hersonissos
Wrzesień 18 – 25 ,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.
Kreta jest największą i najliczniejszą grecką wyspą, 88. co do wielkości wyspą na
świecie i piątą co do wielkości wyspą na Morzu Śródziemnym, po Sycylii, Sardynii,
Cyprze i Korsyce. Stolicą i największym miastem jest Heraklion.Od 2011 roku w
regionie było 623,065 mieszkańców.

PROGRAM
1.dzień 18.09. Przyjazd do Heraklion.Zameldowanie do wybranego hotelu. Czas
wolny. Kolacja. Nocleg.

2.dzień 19.09. Śniadanie.Pakiet lunchowy. Wycieczka fakultatywna.Czas wolny.Kolacja.
Możliwość zorganizowania wieczornego wyjścia do dyskoteki. Nocleg.
3.dzień 20.09. Śniadanie.Konferencja prasowa.Wycieczka fakultatywna. Pakiet
lunchowy.Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy zespołów.Kolacja.Nocleg.

4.dzień 21.09. Śniadanie. Czas wolny do własnej aranżacji.Pakiet
lunchowy.Występy uczestników.Ceremonia zamknięcia festiwalu.Kolacja.Nocleg.
5.dzień 22.09. Śniadanie.Czas wolny do własnej aranżacji.Możliwość
wieczornego wyjścia. Kolacja. Nocleg.
6.dzień 23.09. Śniadanie. Czas wolny do własnej aranżacji.Kolacja.Nocleg.
7.dzień 24.09. Śniadanie. Czas wolny na plaży.Kolacja.Nocleg.
8.dzień 25.09. Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu i wyjazd
*Wycieczka do Krete - http://www.youtube.com/watch?v=KvRxZ-z6mz0

*OFERTA SPECJALNA NA REZERWACJE DO 15 LUTEGO 10% RABAT !
CENA ZAWIERA
ZAWIE

• Zakwaterowanie w wbranym hotelu w dwu-, trzy i czteroosobowych pokojach z
pełnym wyżywieniem (śniadanie, kolacja, pakiet lunchowy).
• Uczestnistwo w festiwalu
• Opieka podczas trwania festiwalu
• Dyplomy, tablice pamiątkowe, zdjęcia i filmy
CENA NIE ZAWIERA

Wycieczki fakultatywne
• Wydatki indywidualne i wszelkie inne koszta, których nie pokrywa
organizator festiwalu.

Ceny biletćw (w przybliżeniu)

- Dodatek do pokoju dwuosobowego w wysokości 7 EUR za osobę za dzień
- Dodatek do pokoju jednoosobowego na osobę na dzień
Hotel *** 21 €
Hotel ** 19 €
Apartments 17€

Dokładna nazwa hotelu / hostelu zostanie ogłoszona pięć dni przed festiwalem,
jeśli nie jest wymieniona / jest już wymieniona w programie
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji wycieczek
i poszczególnych pozycji z programu ze względu na obiektywnie uzasadnione
okoliczności.
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