
 
                        

 XII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL  

folkloru, chórów i orkiestr  

R Z Y M - W Ł O C H Y  

“Allegra primavera” 06-10 lipca 2020  
 Organizatorem festiwalu jest Mediteranian Organization we współpracy z 

lokalnymi władzami samorządowymi, izbami handlowymi oraz lokalnymi 

zespołami. Festiwal odbędzie się pod patronatem lokalnych oraz 

międzynarodowych mediów. Prezydenci miast lub ich zastępcy, z których 

uczestniczą grupy, będą honorowymi gośćmi festiwalu na koszt organizatora.  

Rzym - jest stolicą Włoch i regionu Lazio, znany również jako “stolica świata”, 

“wieczne miasto”. Położony jest w środkowo-zachodniej części Półwyspu 

Apenińskiego, nad rzeką Tybr. Rzym został zbudowany na siedmiu wzgórzach: 

Esqulino, Palatino, Capitol, Aventine, Quirinale, Viminale i Celio. Zgodnie z legendą 

miasto zostało założone przez Romulusa, potomka Trojańskiego bohatera Aeneasa, w 

754 roku p.n.e. Symbolem miasta jest wilczyca karmiąca braci Romulusa i Remusa. 

Rzym jest wyjątkowy i znany na świecie ze względu na setki muzeów kościołów, 

stanowisk archeologicznych galerii, pomników i pięknych fontann. Za najbardziej 

“rzymskie” doświadczenie uważane jest espresso, pasty oraz pieniążek na szczęście 

rzucony przez prawie ramię do barokowej fontanny di Trevi.   

 
 

PROGRAM:   

1. dzień - 06.07 Przyjazd do Rzymu. Zakwaterowanie w wybranym obiekcie. 

Czas wolny do własnej aranżacji. Kolacja. Nocleg.  

2. dzień - 07.07 Śniadanie. Konferencja w centrum prasowym. Czas wolny. 

Fakultatywne zwiedzanie Rzymu - City Tour (Koloseum, Fontanna Di Trevi, 



Bazylika św. Piotra, Plac Hiszpański, Forum Romanum, Capitol, Pałac Massimo, 

itp.). Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy zespołów. Kolacja. Możliwość 

wieczornego wyjścia do lokalnej restauracji z tradycyjną włoską kuchnią. 

Nocleg.  

3. dzień - 08.07 Śniadanie. Prezentacja informacyjna w Sali konferencyjnej. 

Fakultatywne zwiedzanie Rzymu lub wycieczka do Watykanu, najmniejszego 

państwa świata. Występy zespołów. Ceremonia zakończenia festiwalu. Kolacja. 

Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg.  

4. dzień - 09.07 Śniadanie. Fakultatywne wyjście do rzymskich Muzeów 

Narodowych. Czas wolny. Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg.   

5. dzień - 10.07 Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd.   
*wycieczka po Rzymie: www.youtube.com/watch?v=vClwhyX3Ws4    

Cena za osobę:     

HOTEL SCHEPPERS***  http://www.scheppers-hotel.com/   185€ 

Dodatkowy 

dzień 46€  

 

HOTEL ALBA***  

HOTEL STAR***+  

PARK HOTEL VILLAMARIA***  

http://www.hotelalbaroma.com/  

http://www.hotelstar-roma.it/ 

http://www.villamariaparkhotel.it/   

165€ 

Dodatkowy 

dzień 41€ 

HOTEL ALBERGO DE LEONI***  http://www.albergodeileoni.it/   145€ 

Dodatkowy 

dzień 36€ 

HOTEL VALERY***/HOSTEL  http://www.hotelvalery.it/   139€ 

Dodatkowy 

dzień 35€ 

*Grupy, które uczestniczyły wcześniej w festiwalach organizowanych 
przez Mediteranian Organization otrzymają 10% zniżki.   

Cena obejmuje:   

• Zakwaterowanie w wybranym obiekcie w pokojach dwu, trzy lub 

czteroosobowych z wyżywieniem (śniadanie i kolacja).   

• Uczestnictwo w festiwalu.  

• Opiekę podczas trwania festiwalu.   

• Dyplomy, tablice pamiątkowe, materiały foto i video.  

Cena nie obejmuje:   

• Wycieczki fakultatywne   

• Wydatki indywidualne i wszelkie koszty, których nie pokrywa organizator      

festiwalu  
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FAKULTATYWNE WYCIECZKI I USŁUGI:   

• Transfer z/na lotnisko  

• Przewodnik po Rzymie (cena uzależniona od języka)   

• Wstęp do Forum Romanum + Koloseum + Palatyn: 12€ + 2€ rezerwacja 

obowiązkowa dla grup.   

• Wstęp do rzymskiego Muzeum Narodowego  

(termy Dioklecjana, Palazzo Massimo, Palazzo Altemps, Crypta Balbi): 8€  

• Muzeum Sztuki Współczesnej YUM: 9€  

• Piramida: 6,5€ + rezerwacja 1,5€  

• Muzeum Watykanu i Bazylika św. Piotra: wstęp 17€ (rezerwacja: 4€ za osobę)   

• Wstęp, który obowiązuje przez 7 dni w miejscach: Termy Karakalli, Villa dei 

Quintili, Grobowiec Cecylii Metelli: 7€ (zalecana jest rezerwacja: 2€, dla grup 

30€)  

• Zamek św. Anioła “Castel Sant’Angelo”: 11€  

-(zalecana jest rezerwacja dla grup: 1€ za osobę)   

-(cena wstępu może ulec zmianie ze względu na wystawę)    

• Muzeum Giorgio de Chirico: 8€, wymagana jest rezerwacja City Tour Hop on 

Hop Off Bus: 21€ za osobę  

• Kolacja w restauracji, dyskoteka: 8€  

UWAGI:  

• Dopłata za pokój dwuosobowy za osobę za dzień: 7€ 

• Dopłata za pokój jednoosobowy za osobę za dzień:  
Hotel Scheppers ***-28 e 

Hotel Alba***/Hotel Star ***+ -25 e 

Park Hotel Villa Maria ***/Hotel Albergo Dei Leoni ***-22 e 

Hotel Valery***-20 e  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji 

wycieczek i poszczególnych pozycji z programu ze względu na obiektywnie 

uzasadnione okoliczności.  

  


