13. FESTIVAL INTERNAȚIONAL DE FOLCLOR
BELGRAD –STARA-NOVA PAZOVA – SERBIA
“Dancing in the white city”
03– 06. 01. 2018.
Festivalul organizează Mediteranian Organization
în cooperare cu
Comunitatea Locală, Camera de comerț și ansamblul local. Festivalul va fi urmărit
de medii locali și internaționali de presă și televisiune. Primarul sau deputatul
primarului din fiecare oraș din care vin participanții festivalului va fi musafirul de
onoare al festivalului, pe contul organizatorului.
Belgrad – capitala și cel mai mare oraș al Serbiei numără 2.800.000 de
locuitori. Orașul stă pe gura de două râuri, Dunărea și Sava, ca o intersecție a
culturi estice și vestice. Belgradul are o istorie foare turbulentă și este unul dintre
cele mai vechi orașe din Europa. El nu este numai centrul administrativ al
instituțiilor guverne, ci este și centrul turistic, de comerț, industrial, traficeconomic, cultural, științific și de învățământ. Belgradul este miezul instituțiilor
culturale și a sceni de artă, aici se află și Academia de Arte și științe, Biblioteca
națională Sârbă, Muzeul popular, Teatrul Nacional și Universitatea de artă.
Belgradul este foarte cunoscut și după moștenirea sa arheologică a fortăreaței din
Belgrad – Kalemegdan, și multe alte atracții culturale, situri arheologice și
rămășițele civilizațiilor dezvoltate și rămășițele din preistorie. Belgradul este foarte
cunoscut și după evenimentele musicale, cluburi și viața de noapte, și este
cunoscut ca unul dintre cele mai bune din lume.

PROGRAMUL
1. zi – 03.01.
Șosirea la Belgrad. Cazarea în hotelul ales. Timp liber pentru
activitățiile individuale. Cină. Cazare.
2. zi – 04.01.
Dejunul. Tur facultativ al orașului (Fortăreața Kalemegdan, Piața
republici, strada Knez Mihailo, templul Sf. Sava…). Pachet de prânz. Ceremonia de
deschidere a festivalului – Nova Pazova. Performanțele grupelor. Cină. Croazieră
facultativă sau ieșire la restaurant sau club. Cazare.
3. zi – 05.01. Dejunul. Tur facultativ al orașului – Novi Sad. Pachet de prânz.
Performanțele grupelor – Stara Pazova. Ceremonia de închidere a festivalului.
Cină. Posibilitatea de plecare seara la un restaurant cu muzică tradițională live.
Cazare.
4. zi – 06.01. Dejunul. Descrierea din hotel și plecarea. Terminarea serviciului.
* Călătorie la Belgrad - Multimedia: http://www.youtube.com/watch?v=JHAr0QzzSdo

PREȚUL DE PERSOANĂ:
119€
Extra zi
89€
***
www.centarbalasevic.rs
Hotel Balašević
Extra zi
89€
***
www.zakpanorama.com
Hotel Panorama
Extra zi
89€
**
www.hotelroyal.rs
Hotel Royal
Extra zi
79€
Hostel/Dorm
Extra zi
* Ofertă specială: grupele care au participat deja la festivalele noastre au 10%
reducere la prețul pachetului
Hotel Srbija

***

www.hotelsrbija.com

40€
30€
30€
30€
26€

PREȚUL INCLUDE:
 Cazarea în obiectul ales în camerele cu două, trei sau patru paturi pe bază de
jumătate de pensiune (dejun și cină, + Pachet de prânz )
 Participarea la festival
 Escort pe decursul festivalului
 Diploma, placă, fotografiile și video

PREȚUL NU INCLUDE:
 Excursiile facultative
 Costurile individuale și toate costurile din afară de programul prezis
EXCURSII FACULTATIVE
 Transfer de la aeroport până la hotel:
- Transfer cu autobuzul într-o direcție, până la 30 de persoane - 180€
- Transfer cu autobuzul într-o direcție, până la 50 de persoane - 200€
 Prețul transferului cu autobuzul de persoană: 8€
 Serviciu ghidului 80 - 90€ (prețul depinde de limbă)
 Cina în restaurant cu muzică live – meniul întreg cu o băutură:
- Restaurant "Čukarički san" - 12€
- Skadarlia - 18€
 Club - 5€
 Croazieră- 5€
 Gradina zoologică - 3,5€
OBSERVAȚII
 Extra taxă pentru camera cu două paturi 5€ de persoană pe zi
 Extra taxă pentru camera cu un pat de persoană pe zi:
- Hotel Srbija
28€
- Hotel Balaševid/Panorama /Royal
21€
Organizatorul își rezervă dreptul de a înschimba terminele și termeni excursiilor
facultative și unelor articole din program ca urmare a unelor circumstanțe obiective.

MEDITERANIAN ORGANIZATION
www.mediteranian-folklore-festivals.org
organizatia.mediteranian@gmail.com
Kostas Leivadiotis: +381628754729
+381655288004
+381114076490

