
 
 
 
 
 
 
 

 

 
XII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
FOLKLORU, CHÓRÓW I ORKIESTR  
NICEA, MONTE CARLO – FRANCJA 

“Méditerranée dance” 28.01.-01.02. 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, z których 

pochodzą uczestnicy festiwalu, będą honorowymi gośćmi na koszt organizatora. 
 

Nicea – jest piątym co do wielkości miastem we Francji i drugim co do wielkości 

francuskim miastem na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Miasto Nicea powstało 

około 350 lat p.n.e. Grecy nazwali je Nikaia na cześć ich bogini zwycięstwa, Nike. 

Był to jeden z najważniejszych portów na wybrzeżu Francji. W dzisiejszych czas 

Nicea jest centrum Riwiery Francuskiej, znana ze słynnej Promenady, pięknego 

wybrzeża i słonecznej pogody. W pobliżu znajduje się miasto Monte Carlo, które 

stało się mekka turystów, dzięki łagodnemu śródziemnomorskiemu klimatowi oraz 

luksusowym hotelom. Festiwal organizuje Mediteranian Organizacja we 

współpracy z miastem Nicea oraz lokalnymi stowarzyszeniami kulturowymi. 
 



PROGRAM: 
 

1.dzień – 28.01 Przyjazd do Nicei. Zameldowanie w wybranym hotelu. Czas 
wolny. Nocleg. 
 
2.dzień - 29.01 Śniadanie. Konferencja prasowa. Wycieczka fakultatywna 
(Promenada Anglików, hotel Negresko, Plac Garibaldiego, Plac Massena, 
 
Avenue Jean Madsen, Gazebo, itp.).Czas wolny. Opcjonalnie zorganizowania 
wyjścia. Nocleg. 
 
3.dzień – 30.01 Śniadanie. Spotkanie informacyjne w sali konferencyjnej hotelu. 
Wycieczka fakultatywna do Monte Carlo (tor Formuły 1, Grand 
 
Casino, itp.). Czas wolny. Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy uczestników. 
Opcjonalnie zorganizowanie wyjścia. Nocleg. 
4.dzień – 31.01 Śniadanie. Czas wolny lub fakultatywna wycieczka. Występy 
zespołów. Ceremonia zamknięcia festiwalu. Nocleg.  
5.dzień  –  01.02  Śniadanie.  Czas  wolny  lub  fakultatywne  wyjście 
Wymeldowanie z hotelu i wyjazd. 

 

 
*OFERTA SPECJALNA: grupy, które już uczestniczyły w jednej z naszych 
festiwalowych wycieczek otrzymują 10% rabatu od ceny pakietu. 
 
 

Cena zawiera: 
 

• Zakwaterowanie w wybranym hotelu w dwu-, trzy- i czteroosobowych 
pokojach z wyżywieniem (śniadanie i kolacja). 

 
• Opłata za uczestnictwo w festiwalu.  
• Opiekę podczas festiwalu.  
• Certyfikaty, tablice pamiątkowe, zdjęcia i filmy. 

 
 

Cena nie obejmuje: 
 

• Wycieczki fakultatywne.  
• Wydatki osobiste i inne koszty nieobjęte programem. 

 
 

Cena za osobę: 

Hotel Azurea*** www.hotel-azurea.com 
145€ 

Extra day 36€ 

Hotel Premier Class */** www.premiereclasse.com 
 119€ 

Extra day 30€ 

Hotel Fomula 1*  105€ 
Extra day 26€ 

file:///C:/My%20Documents/MED%20OFFICE/www.hotel-azurea.com
file:///C:/My%20Documents/MED%20OFFICE/www.premiereclasse.com


  
 

Fakultatywne wycieczki i usługi: 
 

• Bilety na wszystkie wycieczki i atrakcje  
• Przewodnik na wszystkie wycieczki (cena w zależności od języka) 
 

• Transfer lotniczy 
 

o Autobus (w jedną stronę) do 30 osób - 340 € 

o Autobus (w jedną stronę) do 50 osób - 380 € 
 

• Klub wejście - 7 €  
• Obiad w restauracji z muzyką na żywo - 15 € - 20 € (obiad i jeden napój)  
• Dojazd do Monte Carlo Cena za osobę - 12 € 

  

UWAGI! 
 

• Dopłata za pokój dwuosobowy za dzień od osoby 7 EUR.  
• Dopłata do pokoju jednoosobowego za dzień od osoby. 

 
 
 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji 

wycieczek oraz poszczególnych pozycji z programu ze względu na obiektywnie 

uzasadnione okoliczności. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


