VII FESTIVAL INTERNAȚIONAL
De folclor, coruri și orchestre
PARIS, FRANȚA
02–05.11.2017
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.
Paris – Parisul este capitala și cel mai dens populat oraș din Franța. Se află
înima regiuni “Île-de-France” care este de asemenea cunoscută ca și regiunea
Parisului. Din 1860 numărul locuitorilor s-a înschimbat considerlabil astăzi
contează 2,249,975 de cetățeni. Cu siguranță este una dintre cele mai atractive
destinații turistice, despre ce mărtorisește faptul că în perioda 2013. Până în
2014. Parisul a fost vizitat de aproximativ 15.57 millione de turiști din diferite țări
ale lumii.

PROGRAMUL
1. zi – 02.11
Șosirea la Paris. Cazarea în obiectul ales. Timp liber pentru
activitățiile individuale. Cina. Cazare.
2. zi – 03.11
Dejunul. Conferință de presă în press centru. Turul Facultativ al
Paris. Timp liber. Ceremonia de deschidere a festivalului. Performațele grupelor.
Cină. Ieșire facultativă. Cazare.
3. zi– 04.11
Dejunul. Info prezentație în Sala de conferințe a hotelului. Timp
liber pentru activitățiile individuale. Vizita facultativă a Paris. Întoarcerea în hotel.
Timp liber. Performațele grupelor. Închiderea festivalului cu ceremonia de
premiare a placilor și diplomelor. Cină. Ieșire facultativă la disco sau un
restaurant cu muzică live. Cazare.
4. zi– 05.11

Dejunul. Plecarea grupelor. Terminarea serviciului.

* Călătorie la Paris – Travel guide http://www.youtube.com/watch?v=lbw29ERS5f8

PREȚUL DE PERSOANĂ:
Hotel Kyriad***
Hotel Campanile***
Hotel Premier Classe**/*
Hotel Fomula 1*

www.kyriad.com
www.campanile.com
www.premiereclasse.com

119 €
Zi suplimentară 40€
119 €
Zi suplimentară 40€
89 €
Zi suplimentară 30€
79 €
Zi suplimentară 26€

* 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
EXCURSII FACULTATIVE ȘI SERVICII
 Transfer de/până la aeroport
- într-o direcție - bus/ până la 30 de persoane/ - 340€
- într-o direcție - bus/ până la 50 de persoane/ - 380€
 Bus transfer/preț de persoană/ - 19€
 Ghid pentru toate pachet-ture 150€ - 170€ (prețul depinde de limbă)
 Turnul Eiffel – până la etajul 2- 7.50€
 Turnul Eiffel – până în vrf- 13.50€
 Louvre – bus transfer/preț de persoană/ 6€
Louvre – biletul-12€
 Versaille excursie – bus transfer/ preț de persoană / 9€
Versaille - 18€ biletul
-Moulin rouge - 99€ - 199€
 Cina la restaurant cu musică live (o bautură inclusă in preț)15-20€
 Călătoria cu vaporul pe Sena – 15-20€
 Club - 9€
OBSERVAȚIE:
Extra taxă pentru camera cu două paturi 7€ de persoană pe zi.
Extra taxă pentru camera cu un pat pe zi:
Hotel *** 28€
Pentru fiecare 25 de persoane dintr-un grup persoana 26 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

