
 

XII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU, 
CHÓRÓW I ORKIESTR, BUDAPESZT – PRAGA 

“Friendly dance” 04 – 08 lutego 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, z których uczestniczą grupy, lub 

ich zastępcy, będą honorowymi gośćmi  
festiwalu na koszt organizatora. 

Budapeszt – stolica Węgier oraz  
ważne centrum przemysłowe, 
gospodarcze, kulturalne, naukowe oraz 
turystyczne. Jedna z paru stolic nad 
„pięknym Dunajem”, jak i przypisuje się 
mu tytuł jednego z  
najpiękniejszych miast w Europie. Magiczne miasto, które warto odwiedzić. Leży 
nad rzeką Dunaj, która dzieli go na dwie części - prawobrzeżną, pagórkowatą 
Budę i lewobrzeżny, nizinny Peszt. Węgry są znane z pysznego  
jedzenia a jeszcze częściej z lokalnych win.  
 

Praga– jest nazywana 
miastem ze złota, miastem stu wież 
lub matką wszystkich miast.  
Wielu zgodzi się z tym, że Praga jest 
najbardziej romantycznym,  
najpiękniejszym i najlepiej zachowanym miastem w Europie. Od X wieku była 
domem dla wielu książąt, królów, cesarzy i prezydentów. Obecnie Praga jest 
europejską metropolią, miastem pełnym życia i może pochwalić się 
różnorodnością niezliczonych pubów i restauracji, gdzie można napić się 
doskonałego czeskiego piwa. 



PROGRAM:  
1. dzień - 04.02 Przyjazd do Budapesztu. Zakwaterowanie w wybranym 

obiekcie. Czas wolny. Kolacja. Nocleg.  
2. dzień - 05.02 Śniadanie. Konferencja w centrum prasowym. Możliwość 

zorganizowania wycieczki po mieście (Plac Bohaterów, Opera, Zamek  
Królewski, Parlament, Most Elżbiety itd.). Możliwość organizacji rejsu łodzią 
po Dunaju. Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy zespołów. Ceremonia 
zamknięcia festiwalu. Kolacja. Możliwość zorganizowania wyjścia do 
restauracji z cygańską muzyką na żywo. Nocleg.  

3. dzień - 06.02 Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Pragi. 
Możliwość zorganizowania wycieczki po mieście (praski zegar 
astronomiczny, Hradczany, Archikatedra św. Wita). Zakwaterowanie. Czas 
wolny. Możliwość zorganizowania wieczornego wyjścia. Kolacja. Nocleg.  

4. dzień - 07.02 Śniadanie. Fakultatywna wycieczka do Karlowych War – 
czeskie uzdrowisko, znane również w całej Europie lub do zamku Karlštejn - 
rezydencja Karola IV. Powrót do Pragi. Ceremonia otwarcia festiwalu. 
Występy zespołów. Ceremonia zamknięcia festiwalu. Możliwość 
zorganizowania wieczornego wyjścia. Kolacja. Nocleg.  

5. dzień 08.02 Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd. 
 

*wycieczka po Budapeszcie www.youtube.com/watch?v=dZYpHr1wDmY  
*wycieczka po Pradze - www.youtube.com/watch?v=dZYpHr1wDmY 
 

  

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

 

CENA OBEJMUJE: 
 

• Zakwaterowanie w wybranym hotelu w dwu-, trzy- i czteroosobowych 
pokojach z wyżywieniem (śniadanie i kolacja), 2 noce w Budapeszcie i 2 w 
Pradze. 

Cena od osoby - Hotele w Budapeszcie: 
Hotel GOLDENPARK**** www.goldenparkhotel.hu 

75 € Hotel BW GRAND HUNGARIA****  

Hotel BERLIN***                       www.hotelberlin.hu 

Hotel EBEN***  

59 € 
Hotel NAP*** www.naphotel.hu 

Hotel MEDOSZ*** www.medoszhotel.hu 

Hotel CANADA*** www.canada-hotel.hu 

Hotel GOLDEN DUNA***  

Apartment  59 € 
Hotele w Pradze: 

Hotel Top ****                              www.tophotel.cz 65 € 
Hotel Golf ***    
Hotel Olympic ***                         

www.hotel-golf.cz 
www.olympik.cz/cz/tristar/ 59 € 

Hotel Slavia **                           www.slaviahotel.com 55€ 

http://www.youtube.com/watch?v=dZYpHr1wDmY
http://www.youtube.com/watch?v=dZYpHr1wDmY
http://www.goldenparkhotel.hu/
http://www.medoszhotel.hu/
http://www.canada-hotel.hu/
http://www.tophotel.cz/
http://www.hotel-golf.cz/


• 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. 

FAKULTATYWNE WYCIECZKI I USŁUGI: 
• Bilety na wszystkie wycieczki, atrakcje i zwiedzanie 
• Przewodnik po Budapeszcie 80-100€ (cena zależy od wybranego języka) 
• Transfer z/na lotnisko 

 

- do 30 osób - 110€ 
- do 50 osób - 120€ 
• Zwiedzanie – City Tour: koszt autobusu od osoby - 10€ 
• Parlament - 6€, bilet  
• Kolacja w restauracji z muzyką na żywo -15€ (w cenie wliczony jeden drink) • 
Rejs po Dunaju - 6€  
• Dyskoteka - 6€  
• Przewodnik po Pradze 80-100€ (cena zależy od wybranego języka)  
• Rejs statkiem po Wełtawie- 6€  
• Dyskoteka - 5€  
• City tour – koszt autobusu od osoby - 12€  
• Zamek – 13€ bilet na dłuższą wycieczka/bilet na krótszą wycieczkę 9€  
• Wycieczka do Karlowych War - 25€ (przejazd autobusem, cena od osoby)  
• Kolacja w restauracji z muzyką na żywo -15€(w cenie wliczony jeden drink) 

ADNOTACJA: 
 
• Dopłata za pokój dwuosobowy za dzień od osoby – 5€  
• 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 


