
 
 
 

 

 
 

XVI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL  
folkloru, chórów i orkiestr  

BERLIN – NIEMCY “Dancing and singing with us” 
12-15 marca 2021 

 

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. 
 

Berlin - stolica, największe miasto Niemiec i zarazem kraj związkowy. Jest 

drugim, po Londynie, miastem w Unii Europejskiej pod względem liczby 

mieszkańców. Przez przestrzeń miejską przepływają m.in. rzeki Sprewa i Hawela, 

a ponadto znajduje się wiele jezior i zatok, w tym największe Müggelsee. Berlin 

jest światowym miastem kultury, polityki, mediów i nauki. Miasto jest ważnym 

węzłem komunikacyjnym Europy i jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc na 

kontynencie. Wydarzenia sportowe, uniwersytety, centra badawcze oraz muzea 

berlińskie cieszą się międzynarodową reputacją. Od przełomu drugiego 

tysiąclecia, miasto się nieustannie rozwijało przyciągając założycieli nowych firm, 

imigrantów oraz kreatywnych ludzi. Architektura, festiwale, życie nocne oraz 

różnorodne warunki życia tego miasta są znane na całym świecie. 
 



PROGRAM: 
 

1. dzień 12.03 Przyjazd do Berlina. Zameldowanie w wybranym hotelu. Czas 
wolny. Nocleg. 

 
2. dzień 13.03 Śniadanie. Konferencja prasowa. Czas wolny. Fakultatywna 

wycieczka po Berlinie (Reichstag, Brama Brandenburska, Plac Żandarmerii - 
Gendarmemarkt, Katedra, Wyspa Muzeów itd.) Ceremonia otwarcia 
festiwalu. Występy zespołów. Możliwość wyjścia. Nocleg. 

 
3. dzień 14.03 Śniadanie. Prezentacja informacyjna w sali konferencyjnej 

hotelu. Czas wolny. Fakultatywna wycieczka statkiem. Powrót do hotelu. 
 

Występy zespołów. Ceremonia zamknięcia festiwalu wraz z uroczystym 
wręczeniem tablic pamiątkowych i dyplomów. Możliwość wyjścia do 
dyskoteki lub do restauracji z muzyką na żywo. Nocleg.  

4. dzień 15.03 Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd. 
 

*Trip to Berlin- Travel guide - https://youtu.be/Tz0HPI1bKsQ 
 

PRICE PER PERSON: 

Hotel ***  
E 

119 € 
Extra day: 40 € 

Hotel **  
 

109 € 
Extra day: 36 € 

 
 

*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: 
 

• Wycieczka po Berlinie 
 

-Przewodnik turystyczny (cena uzależniona od wybranego jBezyka) 

https://youtu.be/Tz0HPI1bKsQ


-Katedra 8€ 
 

-Berlińska wieża telewizyjna 14€ 
 

-Muzeum Żydowskie 8€ 
 

-Nowa Synagoga 6€ 
 

• Kolacja w restauracji z muzyką na żywo (jedno picie wliczone w cenę)  
• Rejs statkiem  
• Dyskoteka  
• Ogród zoologiczny 14€ (z wizytą w akwarium 20€)  
• Wyspa Muzeów (kombi 20€)  
• Poczdam 30€  
• Tropical Island 40€ 

 
 

 

UWAGI: 
 

• Dopłata za pokój dwuosobowy za osobę za dzień 7 EUR.  
• 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


