7. FESTIVALUL INTERNAȚIONAL
de folclor, coruri și orchestre
BRATISLAVA-VIENA
“Danube dance”
23. – 26. 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.
Bratislava este capitala Slovaciei cu populația de aproximativ 500,000
de locuitori. Se alfă în sud-estul țării, este așezat pe malurile Dunării și malului de
stînga a Moravei. Are frontieri cu Austria și Ungaria. Bratislava este un oraș
medieval clasic, cu străzi înguste și bobinajate, cu un caștel în vârful dealului cu
punct de vedere spre Dunăre și cu multe biserici și clădiri care deslujesc atenția
fiecărui turist. Orașul vechi este situat pe două piațe, Hlavne namestie (piața
principală) și Hviezdoslavovo namestie (Piața lui Hviezdoslav , denumit după
cunoscutul poet Slovac).
Viena este capitala Austriei. Cu aproximativ 1.7 milione de locuitori în
singurul oraș și aproximativ 2.3 milione cu municipalitățiile locale, reprezintă unul
dintre cele zeci mari orașe ali Uniuni Europene. Ca capitala Austiei, este
principalul centru politic, cultural și economic.Este unul dintre cele mai vechi
orașe ale Europei și ca trezoreria culturii și istoriei cu siguranță este cea mai
vizitata regiune turistică.

PROGRAMUL
1. zi – 23.11 Șosirea în Bratislava/Viena. Cazarea în obiectul ales. Timp liber
pentru activitățiile individuale. Cină. Cazare.
2. zi – 24.11 Dejunul. Conferința de presă în sala de conferințe a hotelului. Tur
facultativ al Vienei. Pachet de prânz. Ceremonia de deschidere a festivalului.
Performanțele grupelor. Cină. Posibilitatea de ieșire. Cazare.
3.zi – 25.11 Dejunul. Prezentația info. Excursii facultative. Pachet de prânz.
Performanțele grupelor. Ceremonia de închidere a festivalului. Cină. Cazare.
4. zi - 26.11 Dejunul. Plecarea grupelor. Terminarea serviciului.
*Călătoria la Bratislava- Ghid turistic - http://www.youtube.com/watch?v=i6GdnWWClgg

PREȚUL DE PERSOANĂ
Hotel Bratislava****

www.hotelbratislava.sk

Hotel Echo***

www.hotelecho.sk

Hotel Plus**

www.hotelyplus.sk

Hotel Avion**

www.hotelavion.sk

Hotel Turist**

www.turist.sk

VIENNA
Hotel Congress ***
Hotel Ibis budget Wien
Messe**
Hostel

www.hotelcongresswien.at

www.accorhotels.com

109 €
Zi suplimentară 36 €
99 €
Zi suplimentară 33 €
89 €
Zi suplimentară 30 €
89 €
Zi suplimentară 30 €
89 €
Zi suplimentară 30 €
119€
Zi suplimentară 40€
109€
Zi suplimentară
36€
99€
Zi suplimentară 33€

U * 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, + 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:
Transferul cu autobuzul de persoană pentru excursii -10€
Ghid pentru Bratislava 80-100€ (depinde de limbă)
Muzeul național- 3.5€ biletul
Transfer aeroport Bratislava-hotel-aeroport Bratislava
- O direcție până la 30 de călători - 280€
- O direcție până la 50 de călători - 340€
Excursia de toată ziua la Viena 15€
Belvedere Palace
- Belvedere de sus 11€ biletul
- Belvedere de jos 9.50€ biletul
- Palatul de iarnă 8€ biletul
Parlamentul - 5€ biletul
Holfburg - 11.50€ biletul
Cină în restaurant cu muzică (cină + o băutură) 15€
Cruzieră 5€
Discotecă 5€

OBSERVAȚII:
 Extra taxă pentru camera cu două paturi 7€ de persoană pe zi
 Extra taxă pentru camera cu un pat pe zi:
Bratislava
Hotel Bratislava 4*
Hotel Echo 3*
Hotel Plus 2*
Hotel Avion 2*
Hotel Turist 2*
Vienna
Hotel Congress 3*
Hotel Ibis budget Wien Messe 2*

25€
23€
21€
21€
21€
28€
25€

 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
+381655288004

