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B

II Международен фолклорен фестивал

УСЛОВИЯ:
Фолклорни танцувални групи, хор, мажоретки и музикални състави са поканени да
вземат участие в този фолклорен фестивал в Лидо ди Йезоло.
Всяка група ще се представи по един път с програма от 10 минути.
Разрешен е съпроводът от жива музика и музика на запис.
Възрастта и броят на участниците в групата не са ограничени.
Членове на семейството и приятели могат да се присъединят към този фолклорен
фестивал и да пътуват до Италия на същата цена.
Настаняването на групите, участващи в този фолклорен фестивал се осигурява в 3*
хотела в Лидо ди Йезоло като HOTEL ROSMARY или всеки друг хотел от същата
категория, в стаи за трима и четирима, като са включени 5 нощувки на полупансион
(закуска и вечеря). Всички хотели са разположени на разстояние най-много 200
метра от плажа.
На група от 25 човека и повече, 1 човек се настанява безплатно.
На група от 42 души и повече, 2-ма се настаняват безплатно.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 179€ на човек
ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ НЕ ВКЛЮЧВА:
5 нощувки,
полупансион,
прекрасни
плажове, страхотно
забавление

−
−
−
−
−
−
−
−

Пътни разходи, трансфери от и до летище и други трансфери, паркинг
Екскурзовод, разглеждане на забележителности, екскурзии
Здравна застраховка
Общинска туристическа такса (от 1 до 2€ на човек на ден)
Доплащане за настаняване в двойна стая – 5€ на човек на ден
Доплащане за настаняване в единична стая – 22€ на човек на ден
Допълнителен ден – 35€ на човек
Екскурзия с лодка до Венеция (10€ на човек)
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НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Като потвърждение на участието си във фестивала,
групата трябва да заплати аванс от 1000€. Останалата
част от сумата трябва да се заплати най-късно 15 дни
преди началото на фестивала или след пристигането на
групата в хотела по уговорка с организатора.
Този депозит не се възстановява в случай че по-късно
решите да не дойдете, независимо от причината.
В случай на непредвидени обстоятелства или
непреодолима сила (форсмажор), организаторът си
запазва правото да промени датата на събитието или
да го отложи за следващата година.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
20 ЮНИ
Групите трябва да пристигнат между 14:00 и 19:00 часа в хотела,
където ще бъдат посрещнати и запознати с програмата.
21 ЮНИ
Свободен ден за екскурзията до Венеция.
22 ЮНИ
На този ден фолклорният фестивал ще се проведе в Лидо ди
Йезоло (участие на открита сцена).

НОТИФИКАЦИЯ
Точното време на началото и края на
фестивала ще бъде обявено по-късно.
Програмата в деня на фестивала трябва
да се спазва.
Групите са длъжни да пригодят своя
автобусен транспорт според нея така, че
да присъстват на церемонията по
награждаването!

23 ЮНИ
Това е вторият ден на изявите в Лидо ди Йезоло.
24 ЮНИ
На този ден ще имате много свободно време, което да прекарате
на плажа.
25 ЮНИ
След закуска трябва да освободите стаите.
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