
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
folkloru, chórów i orkiestr 

“Danza sotto la maschera” 
W E N E C J A K A R N A W A Ł - W Ł O C H Y 

11-15 Luty 2021 
Organizatorem festiwalu jest Mediteranian Organization we współpracy z 

lokalnymi władzami smorządowymi, izbami handlowymi oraz lokalnymi 

zespołami ludowymi. Festiwal odbędzie się pod patronatem lokalnych oraz 

międzynarodowych mediów. Prezydenci miast lub ich zasętpcy z których 

pochodzą uczestnicy, będą honorowymi gośćmi festiwalu na koszt 

organizatora. 

Wenecija- - to miasto położone na północy Włoch nad Adriatykiem, jest 

stolicą regionu Wenecja Euganejska. Przez ponad tysiąc lat było stolicą 

niezależnej Republiki Weneckiej, która była jedną z morskich i handlowych potęg 

Morza Śródziemnego. Z okresu największego rozkwitu Republiki pochodzą liczne 

zabytki. Miasto uznawane jest za jedną z najcenniejszych wartości na liście 

światowego dziedzictwa UNESCO. Wenecja leży na 117 wysepkach wchodzących 

w skład archipelagu znajdującego się w samym środku laguny, która zamyka 

Zatokę Wenecką od strony zachodniej. Przez setki lat swego istnienia, Wenecji 

nadawano różne przydomki jak choćby „Serenissima” (Najjaśniejsza), „Królowa 

Adriatyku”, „Miasto mostów”. 

 
 



CENA NIE ZAWIERA: 

 

1. dzień-11.02 Przyjazd do Lido Di Jesolo. Zameldowanie w wybranym hotelu. 

Czas wolny. Kolacja. Nocleg. 

2. dzień-12.02 Śniadanie. Konferencja prasowa. Wycieczka fakultatywna – 

zwiedzanie Wenecji (Plac św. Marka, Muzeum szkła, Pałac Dożów, most 

westchnień itd.). Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy uczestników. 

Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg 

3. dzień-13.02 Śniadanie. Spotkanie informacyjne w hotelowej Sali 

konferencyjnej. Czas wolny. Wycieczka fakultatywna do Werony (dom Julii, 

Amfiteatr w Weronie, Piazza Bra, rejs gondolą). Przyjazd do hotelu. Występy 

uczestników. Ceremonia zamknięcia festiwalu oraz uroczyste wręczenie 

tablic pamiątkowych i dyplomów. Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia 

do klubu lub do restauracji z muzyką na żywo. Nocleg. 

4. dzień-14.02 Śniadanie. Fakultatywna wycieczka do Padwy. Czas wolny. 

Powrót do hotelu. Kolacja. Możliwość wyjścia do miasta. Nocleg. 

5. dzień-15.02 Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu. Wyjazd. 

*wycieczka po Wenecji- www.youtube.com/watch?v=ue1IBhf_wdc 

CENA ZA OSOBĘ: 

Hotel Roby*** www.hotel-roby.it  

119€ 
Dodatkowy dzień 30€ 

Hotel Sofia*** www.sofiahotel.com 

Hotel Pigalle*** www.hpigalle.com 

Hotel Atene*** www.hotelatene.com 

Hotel Madison*** www.madison-hotel.it 

*Grupy, które uczestniczyły wcześniej w festiwalach organizowanych 

przez Mediteranian Organization otrzymają 10% zniżki. 

 

• 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. 

• Wycieczki fakultatywne. 

• Wydatki indywidualne i wszelkie koszty, których nie pokryw organizator 

festiwalu. 

CENA ZAWIERA: 

PROGRAM: 

http://www.youtube.com/watch?v=ue1IBhf_wdc
http://www.hotel-roby.it/
http://www.sofiahotel.com/
http://www.hpigalle.com/
http://www.hotelatene.com/
http://www.madison-hotel.it/


UWAGI: 

 

 Przewóz z/na lotnisko 

- autobus w jedną stronę do 25 osób - 200€ 

- autobus w jedną stronę do 50 osób - 325€ 

 Bilety na wszystkie wycieczki i atrakcje 

-Pałac Dożów - 16€ wejście 

-Muzeum Correr - 16€ wejście 

-Pałac Fortuny - 10€ wejście 

-Muzeum Szkła - 8€ wejście 

 Rejs gondolą - 8€, rejs 40min 

 Przewodnik po wenecji 120 –140€ (cena zależy od języka i liczebności grupy) 

 Wycieczka Wenecja: 

-rejs statkiem - 14€ (w cenie zawarty jest rejs statkiem, transport 

autobusem od Lido di Jezola do portu Punto Sabioni) 

-rejs statkiem - 10€ (w cenie zawartty jest rejs statkiem, BEZ transportu 

autobusowego od Lido di Jezola do portu Punto Sabioni) 

 Całodzienna wycieczka do Werony - 12€ 

 Całodzienna wycieczka do Padwy - 

 Dyskoteka – wejście 8€ (obejmuje 1 napój) 

 Kolacja w restauracji z muzyką na żywo - 18€ (kolacja + 1 napój) 

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

• Dopłata za pokój jednoosobowy. 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji 

wycieczek i poszczególnych pozycji z programu ze względu na obiektywnie 

uzasadnione okoliczności. 
 

FAKULTATYWNE WYCIECZKI I USŁUGI: 


