Bratislava Belediyesi işbirliği ile, , Sivil Toplum kuruluşları, Turizm şirketleri ve yerel
topluluklar ile işbirliği içinde Moonlight Organizasyon tarafından düzenlenen , Moonlight
Events “ Bratislava uluslararası festivali’ni “ düzenliyor. Tüm folklor grupları için katılımcı
sayısı ve yaş limiti yoktur. Festivale katılım ücretsizdir.

Festival Program
1 Gün 21.08.
14:00 Bratislava varış. Seçilen Otele yerleşme.
19:00 Akşam yemeği
Bireysel faaliyetler için serbest zaman.
2 Gün 22.08.
07:30 Kahvaltı
09:00 Brifing : Organizatörlerin, misafir
gruplar, yerel topluluklar ve yerel yönetimlerin
temsilcileri ile toplantısı
10:00 Bratislava şehir turu . (İsteğe bağlı)
18:00 Akşam yemeği
19:00 Grupların toplanması. Kortej yürüyüşü
ve defile.
19:30 Festivalin Açılış töreni, grupların
performanslarını
sergilemeleri
(Festivalin
ayrıntılı bir programı ve performans sırası ,
festival başlangıcında girişte gruplara teslim
edilecektir)
Festivalin
kapanış
töreni,
plaket
ve
diplomaların takdim edilmesi, gruplar ve
organizatörler arasında hediye alışverişi.
Festival’in bitişi.
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3 Gün 23.08.
07:30 Kahvaltı
10:00 Viyana şehir turu (isteğe bağlı ).
19:00 Akşam yemeği
21:30 Canlı müzik eşliğinde bir restoranda
Veda Partisi (İsteğe bağlı)
04 Gün 24.08.
Price
include:
07:30 Kahvaltı
12:00 Grupların ülkelerine dönüşü. Hizmetlerin
sonu.

Price includes:

Accommodation in the hotel in base HB / breakfast and dinner /
Participation on the festival
Plaques, Souvenirs, diploma, photo, DVD.

Kişi başı fiyatı

99 €

HOTEL 3*

Fiyata dahil olanlar:
Yarım pansiyon / kahvaltı ve akşam yemeği / otel’de konaklama
Festivale katılım
Plaketler, hediyelik eşya, diplomalar, fotoğraflar, DVD

Fiyata dahil olmayanlar:
İsteğe bağlı geziler
İsteğe bağlı Gece Eğlenceleri
Yolcular için sigorta, otobüsün park yerleri (gerekli), (şoför ve rehber hariç 14 yıldan
beri uygulanan ) yabancı uyruklular için şehir vergisi
Katılımcıların diğer kişisel harcamaları.

EKSTRALAR:
Festivalden sonra otelde konaklama: 30 € kişi başına 3*** Otel
İki kişilik oda ücreti farkı Kişi başı günlük 5 €
Tek kişilik oda ücreti farkı kişi başı günlük 17 €
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