VI FESTIVAL INTERNAȚIONAL
De folclor, coruri și orchestre
N I S A- M O N T E C A R L O, F R A N Ț A
“Méditerranée dance”
09 – 12. 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.
Nisa – după numărul de locuitori și trafic este cel de-al doilea oraș
după mărime În Franța, după Paris. De asemenea, al doilea oraș franțuzesc
după mărime pe litoralul Mediteranian. Nisa este înființată de Greci, 350 de
ani î.e.n. Și i-au dat denumirea de Nicaia după zeița victoriei a Nichei. Nisa,
împreună cu fostul Cemenelum, care acuma reprezintă partea mare a Nisei
sub numele de Simi, a fost una dintre cele mai importante porturi de pe
litoralul acesta. În timpul modern, a devenit centrul rivierei Fraceze,
cunostcută după promenada “Promenade des Anglais”,prea frumosului
litoral și numărului mare de ore cu soare. În apropiere se alfă Monte Carlo,
cunoscutul paradis pentru cartofori dar și Meka pentru turiști, mulțumit
climei moderete mediterane și hotelelor de lux . Festivalul organizează
Mediteranian Organizația în cooperare cu comuna Nisa și asociațiile locale
culturale.

PROGRAMUL:
1. zi – 9.11 Șosirea în Nisa. Cazarea în obiectul ales. Timpul liber pentru
activitățiile individuale. Cină. Cazare.
2. zi – 10.11 Dejunul. Conferență de presă în press centru. Posibilitatea
turului orașului (Promenada Engleză, hotelul Negresco, Piața Garibaldi, Piața
Masena, Avenia Jean Madsen...). Timp liber. Ceremonia de deschidere a
festivalului. Performațele grupelor. Cină. Ieșire facultativă. Cazare.
3. zi – 11.11 Dejunul. Info prezentare în sala de conferințe. Vizită facultativă
la Monte Carlo (pista de Formula 1, Grand Casino ...). Pachet de prânz. Timp
liber Performațele grupelor. Închiderea festivalului cu ceremonia de
premiare a placilor și diplomelor. Cină. Cazare.
4. zi – 12.11 Dejunul. Plecarea grupelor. Terminarea serviciului.
* Călătoria în Monaco-Multimedia:http://www.youtube.com/watch?v=WNuvyHXcz0M

PREȚUL DE PERSOANĂ:
Hotel Azurea
www.hotel-azurea.com
***
Hotel Premier Class
www.premiereclasse.com
*/**
Hotel Fomula1 *

129€
Zi suplimentară 43€
109€
Zi suplimentară 36€
99€
Zi suplimentară 33€

**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 ȘI TURURI FACULTATIVE:
 Biletele pentru toate turele, excursiile și atracțiile
 Ghid pentru toate turele(prețul depinde de limba aleasă)
 Transfer cu autobuzul:
- O singură direcție /autobuz până la 30 de persoane/- 340€
- O singură direcție /autobuz până la 50 de persoane/ - 380€
 Club-intrarea- 7€
 Cina la restaurant cu musică live-15-20€ (cină și o bautură inclusă în
preț)
 Transfer cu autobuz la Monte Carlo-prețul de persoană - 12€
OBSERVAȚII:
 Extra taxă pentru camera cu două paturi 7€ de persoană pe zi
 Extra taxă pentru camera cu un pat pe zi:
Hotel Azurea***
26€
Hotel Premier Class */** 22€
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

