MOONLIGHT EVENTS ORGANIZATION TARAFINDAN DÜZENLENEN

ULUSLARARASI FOLKLOR FESTİVALİ

“ MOONLIGHT IN KRAKOW”

27 – 30 HAZİRAN 2019

KRAKOV - POLONYA

Moonlight Events yerli Devlet Halk Dansları Topluluğu, yerli topluluğu, Krakov Belediyesi ve Turizm Organizasyonu ile Krakov’da Uluslararası Festivali
düzenleyecek. Katılımcıların sayı ve yaşlarına bağımsız olarak tüm Halk Dansları Toplulukları festivale katılabilir.

KRAKOV
Krakov Polonya’nın başkentidir. Yalnız tarih ve görsel elması olmakta
kalmıyor, Visla Nehri’nin her ikisinin sahiline ait olan Polonya’daki
büyüklüğüne göre ikinci sırada olan bir şehirdir. Etraftaki toplumları eklesek
Karpatların eteğinde şehir alanında 1,4 milyondan fazla vatandaşı var..

Festival Programı

1 Gün 27.06.
14:00 Krakov’a varış. Seçilen konaklama biriminde yerleşim.
19:00 Akşam yemeği
Kişisel etkinlikler için opsiyonel zaman
Konaklama
2 Gün 28.06.
07:30 Kahvaltı
10:00 Organizatörler, yerel topluluklar, diğer
katılımcılar ve yerel yetkililerle ile kısa toplantı.
12:00 Krakov şehrinin opsiyonel turu.
17:00 Akşam yemeği
18:30 Grupların toplamaları. Defile.
19:30 Festivalin açılış töreni. Grupların
performansları. (Festivalin ayrıntılı bir program
ve performans sırası girişte gruplara teslim
edilecektir)
22:30 Canlı müzik eşliğinde gece kulübü /
restoranda. Opsiyonel çıkışları
3 Gün 29.06.
07:30 Kahvaltı
11:00 Kentin opsiyonel turu, Wawel Kalesi,
Vistula Nehri gezisi, Auschwitz’e ziyaret.
17:00 Akşam yemeği
19:30 Grupların performansı. Gruplar ve
organizatörlerin arasında hediye, plaket,
diploma ve ödülleri değistirme ve kapanış
töreni. Festivalin sonlanması.
22:30 Canlı müzik (İsteğe bağlı) ile bir
restoranda veda yemeği.
4 Gün 30.06.

07:30 Kahvaltı
12:00 Grupların hareketi. Hizmetlerin sonu.

Price include:
Price includes:
Accommodation in the hotel in base HB / breakfast and dinner /

Fiyat içerir:

Kişi başı fiyatı

99 €

HOTEL 3*

Fiyatı içerir:
Yarım pansiyon / kahvaltı akşam yemeği ve otelde konaklama / festivalde yer alma,
plaketler, hediyelik eşya, diplomalar, fotoğraflar, DVD, eslik eden birini.

Fiyatı içermez:
İsteğe bağlı gezile, partiler, seyahat sigortası, otobüs parkı (gerekliyse), yabancılar için şehir
vergisi (gerekli, 14 yılı aşkın bir süredir ve gruplar rehber ve
şoför dahil değildir). Katılımcıların diğer kişisel harcamaları.

KATKILARI:
Kalma süresi uzatma ek ucreti: kişi başına 3 *** Otel başına günlük 30 €
Çift kişilik yataklı oda için ek ucreti: 5 € günlük / kişi başına
Tek kişilik oda için ek ucreti : Günde 17 € / kişi başına

