
                       

 

XIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 

folkloru, chórów i orkiestr 

PARYŻ - FRANCJA “Dance in the city of light” 

 08 -12 października 2020 

 
Organizatorem festiwalu jest Mediteranian Organization we współpracy z 

lokalnymi władzami samorządowymi, izbami handlowymi oraz lokalnymi 

zespołami ludowymi. Festiwal odbędzie się pod patronatem lokalnych oraz 

międzynarodowych mediów. Prezydenci miast lub ich zastępcy, z których 

pochodzą uczestnicy, będą honorowymi gośćmi festiwalu na koszt 

organizatora.  

Paryż - miasto światła, mody, kultury, przepełnione romantyzmem, zabawą 

oraz wyśmienitą kuchnią. Już od wieków oczarowuje gości swoimi 

znakomitościami, dzięki czemu co roku zdobywa miano najpopularniejszej 

turystycznej destynacji. Jednym z symboli Paryża jest sławny Łuk Triumfalny pod 

którym przecinają się ulice, z których jedna prowadzi do biznesowej dzielnicy 

miasta. Biznesowa część miasta składa się z wysokich, nowoczesnych budynków, 

przy których jest kolejna, ale bardziej nowoczesna, triumfalna brama. W 

przeciwnym kierunku rozciąga się słynna aleja Pól Elizejskich. Znajdują się tutaj 

sklepy ekskluzywnych marek oraz biura renomowanych firm na całym świecie. 

Wieża Eiffla jest także obowiązkowym celem podróży. Wieża ma trzy piętra, 

jednakże trzecie piętro zimą jest zamknięte ze względów bezpieczeństwa. Z 

drugiego piętra rozciąga się piękny widok na panoramę Paryża. 

 

 



 

PROGRAM: 

1. dzień 08.10 Przyjazd do Paryża. Zameldowanie w wybranym hotelu. Czas 

wolny. Nocleg. 

2. dzień 09.10 Śniadanie. Konferencja prasowa. Możliwa wycieczka 

fakultatywna – zwiedzanie miasta (wieża Eiffla, Wersal, Łuk Triumfalny itd.). 

Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy uczestników. Możliwość wieczornego 

wyjścia na miasto. Nocleg. 

3. dzień 10.10 Śniadanie. Fakultatywny rejs Sekwaną. Występy uczestników. 

Ceremonia zamknięcia festiwalu. Nocleg. 

4. dzień 11.10 Śniadanie. Wycieczka fakultatywna do pałacu w Wersalu. Czas 

wolny. Nocleg. 

5. dzień 12.10 Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu i wyjazd 
*wycieczka po Paryżu- Travel guide  https://www.youtube.com/watch?v=lbw29ERS5f8 

CENA ZA OSOBĘ: 

Hotel Kyriad*** 
https://www.kyriad.com/pl 129€ 

Dodatkowy dzień 32€ Hotel Campanile*** 
https://www.campanile.com/pl 

Hotel Premier Classe**/* 
www.premiereclasse.com  99€ 

Dodatkowy dzień 25€ 

Hotel Fomula 1* 
 89€ 

Dodatkowy dzień 22€ 

*Grupy, które uczestniczyły wcześniej w festiwalach organizowanych przez 

Mediteranian Organization otrzymają 10% zniżki. 

CENA ZAWIERA: 

• Zakwaterowanie w wybranym obiekcie w pokojach dwu, trzy lub 

czteroosobowych z wyżywieniem (śniadanie).     

• 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. 

FAKULTATYWNE WYCIECZKI I USŁUGI: 

• Przewóz z/na lotnisko  

-autobus w jedną stronę do 30 osób - 340€  

-autobus w jedną stronę do 50 osób - 380€  

• Bilety – zwiedzanie miasta  

• Przewóz autobusem, cena za osobę - 19€  

https://www.youtube.com/watch?v=lbw29ERS5f8
https://www.kyriad.com/pl
https://www.campanile.com/pl
http://www.premiereclasse.com/


• Przewodnik 150€ - 170€ (cena zależy od języka)  

• Wieża Eiffla – wjazd na drugie piętro- 7.50€  

• Wieża Eiffla – wjazd na szczyt - 13.50€  

• Luwr – przejazd autobusem, cena za osobę 6€  

-Luwr - wejście 12€  

• Wersal –przejazd autobusem, cena za osobę 9€  

-Wersal - 18€  

• Kolacja i jeden napój (wliczony w cenę) w restauracji z muzyką na żywo - 15€-

20€  

• Rejs po rzece Sekwanie - 15€-20€  

• Wejście do klubu - 9€ 

UWAGI: 

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

• Dopłata za pokój jednoosobowy:  
Hotel Kyriad***-23 e 

Hotel Campanile***/Hotel Premier Classe **/*-19 e 

Hotel Fomula 1*-17 e 

 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji 

wycieczek i poszczególnych pozycji z programu ze względu na obiektywnie 

uzasadnione okoliczności. 

 


