
                           

 

 

 

 

 

XV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL  
FOLKLORU, CHÓRÓW I ORKIESTR,  

BELGRAD – SERBIA “Dancing around Belgrade” 
Styczeń 03-06.2021  

 
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, będą 
honorowymi gośćmi festiwalu na koszt organizatora. 

Belgrad – stolica i zarazem największe miasto w Serbii. Położony jest przy 

ujściu dwóch rzek – Sawy i Dunaju, znajduje się na skrzyżowaniu Wschodniej i 

Zachodniej Europy. Belgrad należy do najstarszych miast Europy. Jego długa i 

burzliwa historia sięga wstecz ponad 7000 lat. Miasto jest nie tylko siedzibą 

rządowych agencji i instytucji, ale także centrum turystyki, handlu, ekonomii, 

kultury i edukacji. W Belgradzie znajduje się Serbska Akademia Nauki i Sztuki, 

Biblioteka Narodowa, Muzeum Narodowe, Akademia Sztuk Pięknych i Teatr 

Narodowy. W mieście podziwiać można zachwycające secesyjne kamienice, 

majestatyczną twierdzę Kalemegdan, wykopaliska archeologiczne z czasów 

Imperium Rzymskiego i wiele innych skarbów kultury i architektury. Belgrad 

wielokrotnie był również gospodarzem ważnych wydarzeń sportowych, a lokalne 

kluby zdobywały tytuły mistrzów świata i Europy. Stolica Serbii była wielokrotnie 

ogłaszana najlepszym miastem pod względem nocnego życia i rozrywek, które 

oferuje.                                                                                                     

           



 

PROGRAM: 

1. dzień - 03.01 - Przyjazd do Belgradu. Zakwaterowanie w wybranym 

obiekcie. Czas wolny. Kolacja. Nocleg. 

2. dzień - 04.01 - Śniadanie. Zwiedzanie miasta – City Tour (twierdza 

Kalemegdan, Plac Republiki, ulica Kneza Mihailova, cerkiew św. Sawy). Czas 

wolny. Ceremonia otwarcie festiwalu. Występy zespołów. Kolacja. 

Możliwość zorganizowania wyjścia. Nocleg. 

3. dzień - 05.01 - Śniadanie. Prezentacja informacyjna w sali konferencyjnej 

hotelu. Czas wolny. Kolacja Występy zespołów. Ceremonia zamknięcia 

festiwalu. Opcjonalne wyjście. Nocleg.  

4. dzień - 06.01 - Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd.  

 
*wycieczka po Belgradzie – Multimedia: http://www.youtube.com/watch?v=JHAr0QzzSdo 

Cena za osobę:  
Hotel Srbija***+ www.hotelsrbija.com  119€ 

Dodatkowy dzień 40€ Hotel Theater**** www.hoteltheaterbelgrade.com 

Hotel Balasevic*** www.centarbalasevic.rs 99€ 

Dodatkowy dzień 33€ Hotel Elegance*** www.hotelelegance.rs 

Hotel Panorama*** www.vilapanorama.rs 

Hotel N*** www.hotel-n.rs 

Hostel/Dorm  79€ 

Dodatkowy dzień 26€ 

 *OFERTA SPECJALNA: grupy, które już uczestniczyły w jednej z naszych 

festiwalowych wycieczek otrzymują 10% rabatu od ceny pakietu. 

Cena zawiera:  

 Zakwaterowanie w wybranym obiekcie w pokojach dwu, trzy lub 

czteroosobowych z częściowym wyżywieniem (śniadanie i kolacja) 

 Uczestnictwo w festiwalu 

 Opiekę podczas trwania festiwalu 

 Dyplomy, tablice pamiątkowe, materiały foto i video 

Cena nie obejmuje:  

 Wycieczek fakultatywnych  

 Wydatków indywidualnych i wszelkich kosztów, których nie pokrywa 

organizator festiwalu 

Fakultatywne wycieczki i usługi: 

 Zwiedzenie miasta autokarem       
-do 30 pasażerów - 180€  

http://www.youtube.com/watch?v=JHAr0QzzSdo
http://www.hotelsrbija.com/
http://www.hoteltheaterbelgrade.com/
http://www.centarbalasevic.rs/
http://www.hotelelegance.rs/
http://www.vilapanorama.rs/
http://www.hotel-n.rs/


-do 50 pasażerów - 200€  

 Zwiedzanie miasta – cena za jedną osobę - 8€  

 Przewodnik po mieście 80-90€ (cena uzależniona od wybranego języka)  

 Transfer z lotniska do hotelu  

-do 30 osób - 180€  

-do 50 osób - 200€  

 Kolacja w restauracji z muzyką na żywo (cenę wliczony jest jeden drink): 

Restauracja „Čukarički san“ - 12€ 

 Skadarlija - 18€  

 Klub - 5€ 

 Rejs łodzią - 5€  

 Zoo – 3,5€ 

ADNOTACJA: 

 Dopłata do pokoju dwuosobowego (os./dzień) - 5€ 

 Dopłata do pokoju jednoosobowego (os./dzień). 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków 
realizacji wycieczek oraz poszczególnych pozycji z programu ze 

względu na obiektywnie uzasadnione okoliczności. 
 

   


