15-ти МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА
ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР
OLYMPIC BEACH –LITOCHORO –G R E E C E
“ DANCING UNDER THE OLYMP ”
Август 23 - 28, 2017.
Фестивалът се организира от „Медитераниан Организейшън”
със съдействието на местните общини, търговските палати и
местните фолклорни ансамбли. Фестивалът ще бъде рекламиран
от страна на медиите от местната и международна преса, както и
телевизията. Кметовете или заместник кметовете на градовете от
които са участниците, могат да присъстват като почастни гости за
сметка на организатора на фестивала.
Паралия е бивша община в източната част на регионалното
звено Пиерия, Гърция. От 2011 г. реформираното местно
самоуправление е част от община Катерини. Плажът й се намира в
Oлимпииската Ривиера. Туризмът е много развит по време на
летните месеци. Паралия е известна с хотели, механи, ресторанти,
барове и нощни клубове. Пясъчното крайбрежие обхваща почти
цялoтo крайбрежие.

ПРОГРАМА
1-ви Ден 23.08 Пристигане в Паралия. Обяд пакет. Настаняване в
хотела. Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря.
Нощувка.
2-ри Ден 24.08 Закуска. Пресконференция в конферентния център.
Свободно време. Обяд пакет. По избор посещение на планината
Олимп. Вечеря. Излизане, по избор. Нощувка.
3-ти ден 25.08 Закуска. Представяне в хотела в конферентната
зала. По избор обиколка на площад Аристотел, Whitetower, Church
of St. Dimitime. Обяд пакет. Церемония по откриването на
фестивала. Изпълнения на групите. Вечеря. Нощувка.
4-ти ден 26.08 Закуска. По желание посещение на археологически
обекти на Дион и Вергина. Обяд пакет. Изпълнения на групите.
Заключителна церемония. Вечеря. Излизане, по избор . Нощувка.
5-ти ден 27.08 Закуска. Посещение на традиционни местни села, по
избор. Обяд пакет. Свободно време. Вечеря. Излизане, по избор.
Нощувка.
6-ти ден 28.08 Закуска. Освобождаване на хотела и заминаване.
Край на услугите.
*Екскурзия до Паралия Катерини - Туристически гид http://www.youtube.com/watch?v=n9L-IYy6eSI

Цена на човек
Hotel Lilalo
Hotel Yakinthos
Hotel Erato
Hotel Katerina
Vila Rodon

http:

www.hotellilalo.gr
www.hotelyakinthos.com

119€
Extra day:
24€

Hotel Orea Eleni
www.hotel-oreaeleni.gr
Hotel Porto Del Sol
www.hotelportodelsol.gr
Extra day:
Hotel Kostis
www.kostishotel.com
26€
Hotel Victoria
www.hotel-viktoria.net
Hotel Rainbow
* Специална оферта: Групи, които са участвали в други фестивали на
„Медитераниан Организейшън” ще получат отстъпка в размер на 10%.

129€

*Специална оферта: Групи над 20 участникa получават един гратис.

Цена на човек с включен транспорт от София
Hotel Lilalo
Hotel Yakinthos
Hotel Erato
Hotel Katerina
Vila Rodon

http:

Hotel Orea Eleni
Hotel Porto Del Sol
Hotel Kostis
Hotel Victoria
Hotel Rainbow

www.hotellilalo.gr
www.hotelyakinthos.com

134€
Extra day:
24€

www.hotel-oreaeleni.gr
www.hotelportodelsol.gr
www.kostishotel.com
www.hotel-viktoria.net

144€
Extra day:
26€

*В цената с включен транспорт не са включени пътни разходи, пътни такси,
паркинг, ферибот (ако е необходим) и разходите за настаняване на водача.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА
 Настаняване в избрания обект в двойни, тройни и стаи с
четири легла, полупансион (закуска, вечеря + обяд пакет)
 Такса за участие във фестивала.
 Придружител по време на фестивала.
 Грамоти, плакати, снимки и видеоклипове.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ
 Билети за всички забележителности и туристически обиколки на
града
 Автобусен трансфер от/до летището
Еднопосочен до 30 души - 280 €;
Еднопосочен до 50 души - 320 €
 Обиколка на Солун
Трансфер с автобус, цена за един човек - 10 €
Гид за посещение на Солун 80-100 € (цена в зависимост от
езика)
Бялата кула - билет 3 €,
Обиколка с кораб – 9 €
Обиколка с кораб с храна и едно питие – 15 €
 Shopping Mall Cosmos център

 Гръцка вечер в ресторант, вечеря и една напитка включени в
цената - 12 €
 Туристическa екскурзия до Метеора - 20 €
 Дискотека - 5 €;
 Акуа парк Солун – 15 €
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА
 Допълнителни екскурзии.
 Лични разходи и всички други разходи, които не са включени
в програмата.
ЗАБЕЛЕЖКА
 Доплащане за двойна стая 5€ на човек на ден.
Организаторът си запазва правото да променя условията и реда
на екскурзията и някои елементи от програмата поради
технически обстоятелства.

MEDITERANIAN ORGANIZATION

www.mediteranian-folklore-festivals.org
m.event.bg@gmail.com
00381 62 875 47 29
00381 65 558 80 26
00381 11 407 64 90

