Kære damer og herrer,
det er en stor ære for os at invitere jer til Prag, Tjekkiet, til 12. internationale møde af folkloregrupper "Prager
Folklore Dage".
I år 2018 finder festivalen sted fra 19. til 22. juli. Festivalen er organiseret og realiseret af agenturet Millennium
Agency.
Festivalen er åben for sanggrupper, dansegrupper med levende eller indspillet musik) såvel som for marcherede
grupper (såsom majoretter, historiske soldater, marchere, flagwavere, karnevalgrupper, historiske grupper,
pipergrupper, historiske kostume grupper, vind- og messingorkester mv - uden aldersgrænse men med mindst
aktive 15 medlemmer
Ved festivalens lejlighed vil festivaldeltagerne opleve disse programdele:
2 open air optrædene
optog af alle grupperne gennem Prags bycenter
halvdags Prag byrundtur
I vil have en enestående mulighed for at præsentere folkloren af jeres hjemmeområde og hjemmeland til tusind af
tilskuere fra hele verden, for at få nye venner og også for at besøge Prag, den gyldne by i Europas hjerte med alle
sine seværdigheder og magi.

De festivalens akkrediterede organisatorer er:
Agency Millennium
Zahradnickova 20c
150 00 Praha 5
Telefonnummer: 00420 602686820
Email: folklore@praguefestival.cz
http://www.praguefestival.cz/folklore
facebook:
https://www.facebook.com/praguefolkloredays

Agenturet er også ansvarligt for at arrangere logi for grupperne - alle udgifte i forbindelse med deltagelsen bliver
betalt af deltagerne. Organisatorerne kan hverken tilbyde logi frit for omkostninger eller betale deltagernes
rejseudgifte.
Vi er glad for at kunne anbefale jer festivalpakker, som dækker deltagelsesgebyrer.
Tøv ikke at kontakte os for at få flere informationer.
Vi glæder os til at byde jer velkommen i Prag i juli 2016.
Med venlig hilsen
Stanislav Terlica
Festivalkontoret

P.S. The deadline for applications is April 30, 2018. Please contact us in english or german.

Pakke 1
Indkvartering i et enkelt hotel - tredobbelt, fire-sengs eller flere værelser
EUR 119, - pr. Person (3 nætter: 19. juli - 22. juli 2018) - ekstra natpris på forespørgsel
Enkeltværelse tillæg: 15,00 Eur per person per 1 nat
Dobbeltværelse supplement: 10,00 Eur per person per 1 nat
festivalindskuds- og organisationsgebyrer
3x indkvartering med morgenmad
vejledning under festivalen
Prag sightseeingtur (til fods eller egen bus - uden adgangsgebyrer)
min. 2 offentlige udendørs optrædener
Festlig parade af alle grupper gennem Prags bymidte
informationsmateriale, inkl. eksamensbevis
Pakke 2
Indkvartering i et enkelt hotel - tredobbelt og fire-sengs værelser
EUR 165, - pr. Person (3 overnatninger: 19. juli - 22. juli 2018) - ekstra natpris på forespørgsel
Enkeltværelse tillæg: 15,00 Eur per person per 1 nat
Dobbeltværelse supplement: 10,00 Eur per person per 1 nat
festivalindskuds- og organisationsgebyrer
3x indkvartering med halvpension (2-retters menu uden drikkevarer) - et måltid sammen med andre grupper i en
typisk restaurant
vejledning under festivalen
Prag sightseeingtur (til fods eller egen bus - uden adgangsgebyrer)
min. 2 offentlige udendørs optrædener
Festlig parade af alle grupper gennem byens centrum af Prag
informationsmateriale, inkl. eksamensbevis
Pakke 3
Indkvartering i et 3 *** hotel - dobbelt eller tredobbelt værelser
239 EUR pr. 1 person (3 nætter: 19. juli - 22. juli 2018)
Enkeltværelse supplement: 25,00 Eur per person per 1 nat - ekstra nætter priser på forespørgsel
festivalindskuds- og organisationsgebyrer
3x indkvartering med halvpension (3-retters menu uden drikkevarer) - et måltid sammen med andre grupper i en
typisk restaurant
vejledning under festivalen
Prag sightseeingtur (til fods eller egen bus - uden adgangsgebyrer)
min. 2 offentlige udendørs optrædener
Festlig parade af alle grupper gennem byens centrum af Prag
informationsmateriale, inkl. eksamensbevis
Pakke 4
Indkvartering i et *** centralt beliggende hotel - dobbelt eller tredobbelt værelser
EUR 269, - pr. 1 person (3 nætter: 19. juli - 22. juli 2018)
Enkeltværelse supplement: 30,00 Eur per person per 1 nat - ekstra nætter priser på forespørgsel
festivalindskuds- og organisationsgebyrer
3x indkvartering med halvpension (3-retters menu uden drikkevarer) - et måltid sammen med andre grupper i en
typisk restaurant
vejledning under festivalen
Prag sightseeingtur (til fods eller egen bus - uden adgangsgebyrer)
min. 2 offentlige udendørs optrædener
Festlig parade af alle grupper gennem byens centrum af Prag
informationsmateriale, inkl. eksamensbevis

Ekstra tjenester:
1) Black Light Theatre Billede, pris: 22 Euro pr. Person, 6 eller 8 kl
2) marionette opera, pris: 25 Euro pr. Person, 5 eller 8 kl.
3) flodbådkrydstogt: a) 2-timers krydstogt med buffet middag (uden drikkevarer), pris 25 Euro pr. Person
b) 1 time lang krydstogt uden måltid, pris 13 Euro pr. person
4) middag med andre grupper på lørdag (hvis ikke del af pakke): 16,00 Euro
DELTAGELSEN I FESTIVALEN ER FORBUNDET MED EN AF DE TILBUDTE PAKKER
De ovenstående priser omfatter ikke traffikudgifte i Prag. Parkeringsgebyrer må betales af deltagere
selv.
Efter anmodning vil vi sende jer priser på andre kundeservicer, f.eks. en dag mere i Prag, billeter til
kulturelle begivenheder, middag på en typisk tjekkisk restaurant i Prag, udflugte uden for Prag,
flodbådfart osv.

