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12. FESTIVALUL INTERNȚIONAL
de folclor, coruri și orchestre
P R A G A, REPUBLICA CEHĂ
"Pohádkové město"
16 – 20. 0 7 . 2016.
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.
Praga – Orașul de aur, Orașul al sutelor te turne sau Mama tuturor orașelor
cum îl numesc, o să vă lasă fara aer. Acest oraș slav este situat pe malul râului
Vltava, dar cum spun mulții Praga este unul dintre cele mai romantice și mai
frumoase, dar todeauna și cel mai păstrat oraș al Europei. Din secolul al X-lea el
este casa princilor, regilor, împăraților, și președinților, într-o armonie perfectă a
gotici, renașteri, barocului și artei noi. Praga este asăzi o metropolă Europeană, un
oraș plin de viață și de posibilități pentru o distracție calitativă, de la centre
comerciale până la multele taverne și restaurante în care se slujește cunoscuta
bere cehă.

PROGRAMUL
1. zi – 16.07
Șosirea la Praga. Cazarea în obiectul ales. Timp liber pentru
activitățiile individuale. Cină. Cazare.
2. zi – 17.07
Dejunul. Conferința de presă. Turul facultativ al orașului: Piața
veche a orașului Orloi, Hradciani, Catedrala Sf. Vita... Pachet de prânz. Ceremonia
de deschidere a festivalului. Performanțele grupelor. Cină. Plecarea la club,
petrecere. (facultativ). Cazare.
3. zi – 18.07
Dejunul. Prezetație info în sala de conferințe a hotelului. Excursie
facultativă la Karlovy Vary, băile cunoscute precum în Cehia așa și în Europa, sau
vizita caștelului Carlștain (Carlstein), residența a lui Carlo IV. Întoarcerea la Praga.
Pachet de prânz. Performanțele grupelor. Ceremonia de închidere a festivalului.
Cină. Posibilitatea de ieșire la discotecă/restaurant. Cazare
4. zi - 19.07
Dejunul. Timp liber. Pachet de prânz. Adunare opțională a gupelor,
petrecere. Cină. Cazare.
5. zi- 20.07

Dejunul. Plecarea grupelor. Terminarea serviciului.

*Călătoria la Praga – ghid turistichttp://www.youtube.com/watch?v=kT43UcBJO5A

PREȚUL DE PERSOANĂ:
Hotel Top
Hotel ***

109 €
**** www.tophotel.cz

Extra zi 30 €

99€
Extra zi 27€

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 FACULTATIVE ȘI SERVICIILE
-UuuU

 Transferul de/până la aeroport
- Cu autobuzul, o direcție până la 30 de persoane - 250€
- Cu autobuzul, o direcție până la 50 de persoane- 280€
-Biletele pentru toate turele, muzeele, atracțiile
 Ghid de tur pentru Praga 80-100 € (prețul depinde de limbă)
 Croazieră pe Vltava– 6 €
 Discotecă- 5 €
 Turul orașului:
-Autobuz – preț de persoană - 12 €
 Caștelul: - turul lung: 13 €
- turul scurt: 9 €
 Drumul la Karlovy Vary– 25 € (călătoria cu autobuz,preț de persoană)
 Cina la restaurant cu musică live- 15€ (prețul include și o băutură)

OBSERVAȚII:
- Extra taxă pentru camera cu două paturi: 5 € pe zi de persoană
- Extra taxă pentru camera cu un pat pe zi de persoană:
Hotel **** 18€
Hotel***16€
- Pentru fiecare 20 de persoane dintr-un grup persoana 21 este gratuit
(* Gratuitatea se aplica pe prețurile regulate ale fiecărui festival și nu include
Taxelesuplimentare)

Organizatorul își rezervă dreptul de a înschimba terminele și termeni excursiilor
facultative și unelor articole din program ca urmare a unelor circumstanțe
obiective.
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