5. FESTIVALUL INTERNAȚIONAL
de folclor, coruri și orchestre
KRAKOV - POLONIA
"Ball at Dworze Książęcym"
21.07. – 25.07.2017.
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.
KRAKOV – unul dintre cele mai frumoase orașe ale Europei și unul dintre
cele mai importante centre turistice, culturale și educaționale ale Poloniei, a
cărui farmec fascinează mereu. Cu 760 000 de locuitori, este cel de-al doilea
oraș după mărime în Polonia, și tot odată cel mai vechi. Orașul vechi Krakovski
este inclus pe lista UNESCO a patrimoniului cultural mondial. Fiecare parte a
orașului este specifică în felul său, ceea ce atrage ca un magnet artiști și turiști
din întreaga lume. Nenumerați actori, muzicieni și pictori cu acțiunile sale
contribuie spiritului orașului, care împreună cu istoria lui bogată face un mix
specific al tradiției și al modernului care se înâlnește rar. La Krakov mereu se
pot afla multe atracții și evenimente după pentru gustul tuturor: fie că vă place
arta, distracția de seara sau simplu aveți dorința de relaxare plimbându-vă pe
străziile lui prea frumoase și malurile râului Visla, o să vă ofere o experiență de
neuitat.

PROGRAMUL:
1 . zi- 21. 07.
Șosirea la Krakov. Cazarea în obiectul ales. Timp liber pentru
activitățiile individuale. Cină. Cazare.
2 . zi- 22.07.
Dejunul. Conferința de presă. Timp liber pentru activitățiile
individuale. Ceremonia deschiderii festivalului. Performanțele grupelor. Cină. Ieșire
opțională în discotecă. Cazare.
3 . zi- 23.07.
Dejunul. Prezentația info în sala de ședințe a hotelului. Tur
facultativ al atracțiilor: poarta Sf. Florian, fortificarea Krakow Barbakan, Parlamentul,
Bazilica Fecioarei Maria, minele de sare, Muzeul nacional... Performanțele grupelor.
Ceremonia de închidere a festivalului. Cină. Ieșire organizată și petrecere (opțional).
Cazare.
4 . zi- 24.07.
Dejunul. Timp liber pentru activitățiile individuale. Ieșire organizată
și petrecere (opțional). Cină. Cazare.
5 . zi- 25.07.

Dejunul. Plecarea grupelor. Terminarea serviciului.

*Călătoria la Krakov- Ghid turistic

http://www.youtube.com/watch?v=i83dMuuWIyc

PREȚUL DE PERSOANĂ:

Hotel Leopolis ***
Hotel **/Pension
Hostel

www.leopolis.com.pl

www.hotelestudenckie.pl/index.php?piast-hotel

119 €
Extra zi 30 €
109 €
Extra zi 28 €
99€
Extra zi 25€

* Ofertă specială: grupele care au participat deja la festivalele noastre au 10%
reducere la prețul pachetului!

PREȚUL INCLUDE:
 Cazarea în obiectul ales în camerele cu două, trei sau patru paturi pe bază de
jumătate de pensiune (dejun și cină)
 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 FACULTATIVE ȘI SERVICIILE:
• Ghid pentru Krakov 80-100 € (prețul depinde de limbă)
• Transfer de/până la aeroport
- transfer cu autobuzul (până la 30 de persoane)-280 € într-o direcție
- transfer cu autobuzul (până la 50 de persoane)-340 € într-o direcție
• Călătoria cu vaporul – 6 €
• Discotecă- 5 €
• Turul orașului:
- Autobuzul: 10 € de persoană
- Barbakan – biletul 2€
- Muzeul național- biletul 8,50 €
• Minele de sare: 22 € (prețul de persoană cu autobuzul inclus)
• Cină în restaurant cu muzică live: 15 € (în preț este inclusă și o băutură)
OBSERVAȚII:
• Extra taxă pentru camera cu două paturi 5€ de persoană pe zi.
• Extra taxă pentru camera cu un pat pe zi:
Hotel *** 18€
 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
+381114076490
+381655288004

