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 VI МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА 
 ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР 

Краков, Полша 
„Бал в кралския дворец"   
29 юли – 02 август 2020 

 

 Фестивалът се организира от „Медитераниън Организeйшън” със 
съдействието на местните общини, търговски камари и местните фолклорни 
ансамбли. Фестивалът ще се излъчва от местната и международна преса и 
телевизия. Кметът или заместник-кметът на всеки град, от който идват 
участниците, ще бъде почетен гост за сметка на организаторите. 

КРАКОВ е един от най-красивите градове в Европа и един от най-важните 
туристически, културни и образователни центрове в Полша. В града живеят над 
760 000 жители, а това прави Краков втория по големина град в Полша. Старият 
град на Краков е включен в списъка на Световното природно и културно 
наследство на ЮНЕСКО. Всяка част на града е различна по свой начин и това 
привилича художници и туристи от цял свят. Неговата богата история съчетава 
традиционно и модерно, което рядко се среща. В Краков винаги можете да 
намерите изобилие от атракции и събития: можете да се наслаждавате на 
изкуството, да опитате нощния живот или просто да релаксирате, разхождайки 
се из прекрасните улици и паркове по крайбрежието на река Висла. 
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ПРОГРАМА: 
1-ви ден 27.07. Пристигане в Краков. Настаняване в избрания хотел. 
Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка. 
2-ри ден 30.07. Закуска. Пресконференция в пресцентъра на хотела. Свободно 
време за индивидуални дейности. По желание разходка с лодка. Церемония по 
откриване на фестивала и представяне на ансамблите. Вечеря. По избор 
излизане в дискотека. Нощувка.  

3-ти ден 31.07. Закуска. Информационна презентация в конферентната зала. По 
желание обиколка на Краков: Флорианската порта, Барбикан, Народното 
събрание, базиликата Дева Мария, солните мини, Националният музей. 
Церемония по закриване на фестивала. Вечеря. Излизане по избор. Нощувка.  
4-ти ден 01.08. Закуска. Свободно време за индивидуални дейности. По 
желание екскурзия до музея на Барбикан. Вечеря. Нощувка. 
5-ти ден 02.08. Закуска. Освобождаване на хотела и потегляне. Край на услугите. 
 
*Екскурзия до Краков - Туристически гид www.youtube.com/watch?v=i83dMuuWIyc 

* Специална оферта: групи, които са участвали в други фестивали на 
„Медитераниън Организeйшън”, получават отстъпка в размер на 10%. 
 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

 Настаняване в избрания обект в двойни, тройни и стаи с четири легла с 
полупансион (закуска и вечеря)  

 Такса за участие във фестивала 
 Придружител по време на фестивала 

 

 Грамоти, плакети, снимки и видеоклипове 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

 Допълнителни екскурзии 
 

 Лични разходи и всички други разходи, които не са включени в програмата 

ЦЕНА НА ЧОВЕК: 

Hotel System *** 
Hotel Soray *** 

www.system-
hotels.pl/krakow 

www.soray.pl 

149 € 
Допълнителен ден: 37 € 

Hotel Leopolis *** www.leopolis.com.pl 
139 € 

Допълнителен ден: 35 € 
Hotel Studenckie 
Nawojka ** 

nawojka.hotelestudenckie.pl                        
109 € 

Допълнителен ден: 27 € 

Hostel **  
99 € 

Допълнителен ден: 25 € 

http://www.youtube.com/watch?v=i83dMuuWIyc
http://www.system-hotels.pl/krakow
http://www.system-hotels.pl/krakow
http://www.leopolis.com.pl/


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ: 
 

 Билети за всички забележителности, екскурзии , музеи и атракции 

 Екскурзовод за Краков 80-100€ (цена в зависимост от езика) 

 Автобусен превоз от / до летището: 
Еднопосочен билет до 30 пътника - 280€ 
Еднопосочен билет до 50 пътника - 340€ 

 Разходка с лодка - 6€ 

 Екскурзии с автобус- цена за един човек-10€ 

 Барбикан - 2€, билет 

 Националния музей – 8,5€ билет 

 Солните мини – екскурзия с автобус – на човек 22€ 

 Вечеря в ресторан с музика на живо и едно питие - 15€ 

 Круиз 6 € 

 Дискотека 5€ 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
 Доплащане за двойна стая 5 €  на човек на ден 
 Доплащане за единична стая на човек на ден: 

 

 Hotel System, Soray ***   : 22 € 
 Hotel Leopolis ***    : 21 € 
 Hotele Studenckie Nawojka **  : 15 € 

 
 

Организаторът си запазва правото да променя условията и реда за 
изпълнение на екскурзиите и някои елементи от програмата, поради 

обективни обстоятелства. 
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АТА ВКЛЮЧВА 
   

 
  

 


