XIII F E S T I V A L I N T E R N A Ț I O N A L
DE FOLCLOR, CORURI ȘI ORCHESTRE
BUDAPESTA – UNGARIA
“Citadella”
06–10. iulie 2017.
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.
Budapesta este capitala, și tot odată centrul industrial, economic, cultural
si de îvățământ al Ungariei. Budapesta este cel mai mare oraș al Ungariei și casa a
aproximativ 2 milione de persoane. Este una dintre puținele capitale pe ,,prea
frumoasa Dunăre” și des îi este atribuit titlu de unul dintre cele mai frumoase
orașe ale Europei. Reunind Budimul și Obudul de partea dreaptă și Pesta de
partea stângă, a devenit unicul oraș care se află pe ambele maluluri a unui așa
mare râu precum este Dunărea. Ungaria este pe scală largă cunoscută după
mâncarea ei delicioasă, dar și mai des după vinul de acasă. Budapesta singură
atrage aproximativ 4,3 milione de turiști anual, ceea ce o face a 25. cea mai
popualară destinație în lume și a 6. În Europa.

PROGRAMUL
1. zi – 06. iulie Șosirea la Budapesta. Cazarea în obiectul ales. Timp liber pentru
activitățiile individuale. Cină. Cazare.
2. zi – 07. iulie Dejunul. Conferință de presă. Posibilitea turului organizat al
orașului (Piața heroiilor, Opera, Caștelul Budim, Parlamentul, Podul Elisabetei…).
Pachet de prânz. Ceremonia de deschidere a festivalului. Performanțele
grupelor. Cină. Opțional ieșire la restaurant cu musică țigănească live. Cazare.
3. zi – 08. iulie Dejunul. Călătorie facultativă cu vaporul pe Dunăre. Prezentație
info la hotel în sala de ședințe. Pachet de prânz. Performanțele grupelor.
Ceremonia de închidere a festivalului. Cină. Posibilitatea de ieșire seară. Cazare.
4. zi – 09. iulie Dejunul. Timp liber pentru activitățiile individuale. Pachet de
prânz. Adunarea grupelor , petrecere. Cină. Cazare.
5. zi – 10. iulie Dejunul. Plecarea grupelor. Terminarea serviciului.
* Călătorie la Budapesta–ghid http://www.youtube.com/watch?v=ppyzJFjmzT8

PREȚUL DE PERSOANĂ:
149€
Extra zi 38€
149€
www.bestwestern-ce.com
Hotel BW GRAND HUNGARIA****
Extra zi 38€
139€
Hotel MEDOSZ ***+
www.medoszhotel.hu
Extra zi 35€
109€
www.canada-hotel.hu
Hotel CANADA***+
Extra zi 28€
109€
Hotel ZUGLO
www.zuglohotel.hu
Extra zi 28€
109€
Hotel Berlin
www.hotelberlin.hu
Extra zi 28€
www.naamahotel.com
89€
Hotel NAAMA***
Extra zi 23€
89€
Apartmanul PREMIUM
Extra zi 23€
* Ofertă specială: grupele care au participat deja la festivalele noastre au 10%
reducere la prețul pachetului
Hotel GOLDEN PARK****

www.goldenparkhotel.hu

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
EXCURSIILE ȘI TURELE FACULTATIVE:
 Biletele pentru toate atracțiile, turele și atracțiile
 Ghid turistic pentru vizita Budapestei 80-100€ (prețu depinde de limba
aleasă)
 Transferul de și pâna la aeroport:
- o direcție cu autobuz /pâna la 30 de persoane/ - 110€
- o direcție cu autobuz /pâna la 50 de persoane/ - 120€
 Turul prin oraș
-Prețul călătorii cu autobuz de persoană -10€
 Parlament - 6€
 Cină in restaurant cu musică live și o băutură inclusă în preț - 15€
 Călătorie cu vaporul pe Dunăre - 6€
 Discotecă - 6€
OBSERVAȚII:
 Extra taxă pentru camera cu două paturi 5€ de persoană pe zi.
 Extra taxă pentru camera cu un pat pe zi:
Hotel Grand Hungaria
23€
Hotel Golden Park
23€
Hotel Medosz
21€
Hotel Canada/Berlin
17€
Hotel Naama
14€
 Pentru fiecare 20 de persoane dintr-un grup persoana 21 este gratuit
(* Gratuitatea se aplica pe prețurile regulate ale fiecărui festival și nu
include taxele suplimentare)

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

