15. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА
ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР
НЕОС МАРМАРАС, Гърция

“D a n c i n g a r o u n d T o r o n e o s”
Юли 02 - 07, 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.
Неос Мармарас е село на полуострова Ситония, Халкидики, Гърция.
Разположен е на три брегови линии, под двете планини, Итамос и Трагоудели
(пееща планина). Основните индустрии са туризмът, селското стопанство
(маслини, вино и мед), и риболовът.

ПРОГРАМА:
1-ви Ден 02/07 Пристигане в Неос Мармарас или Ситония и настаняване в
хотел. Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка.
2-ги Ден 03/07 Закуска. Пресконференция в конферентния център. Обиколка
около селата близо до Ситония. Обяд пакет. Церемония по откриването на
фестивала. Изпълнения на фолклорните ансамбли. Вечеря. Излизане по избор .
Нощувка.
3-ти Ден 04/07 Закуска. Представяне в хотелската конферентна зала.
Посещение на Солун и пещерата Петралона. Обяд пакет. Изпълненията на
фолклорните ансамбли. Церемония по затварянето. Вечеря. Излизане по избор.
Нощувка.
4-ти Ден 05/07 Закуска. Свободно време на брега на морето или по избор
разходка с лодка. Обяд пакет. Незадължително излизане. Вечеря. Нощувка.
5-ти Ден 06/07 Закуска. Свободно време на брега на морето. Обяд пакет.
Излизане по избор. Вечеря. Нощувка.
6-ти Ден 07/07 Закуска. Напускане на хотела. Край на услугите.
http://www.youtube.com/watch?v=_ZIM966SPno

ЦЕНА НА ЧОВЕК ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛ / АПАРТАМЕНТ
Hotel Papagalos***
www.hotelpapagalos.com
Hotel Petunia***
www.hotelpetunia.gr
Hotel Meliton Inn***
www.melitoninn.com
Hotel Olympos
Apartments Pella
Apartments Alexandra

129 €
129 €
129 €
119 €
119 €
119 €

*Специална оферта: Групи, които са участвали в други фестивали на „Медитераниан
Организейшън” ще получат отстъпка в размер на 10%.
*Специална оферта: Групи над 20 участника получават един гратис.

ЦЕНА НА ЧОВЕК С ВКЛЮЧЕН ТРАНСПОРТ ОТ СОФИЯ
Hotel Papagalos***
www.hotelpapagalos.com
Hotel Petunia***
www.hotelpetunia.gr
Hotel Meliton Inn***
www.melitoninn.com
Hotel Olympos
Apartments Pella
Apartments Alexandra

145 €
145 €
145 €
135€
135 €
135 €

*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, с полу
пансион (закуска, вечеря + обяд пакет)
 Участие на фестивала.
 Спътник по време на фестивала.
 Грамоти, плакати, снимки и видеоклипове.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА
 Допълнителни екскурзии.
 Индивидуални разходи и всички разходи, които не са включени в програмата
на фестивала.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ
 Трансфер от / до летището
 OW (в едната посока) трансфер с автобус до 30 души - 280 €
 OW (в едната посока) трансфер с автобус до 50 души - 320 €
 Всички билети за всички забележителности и обиколки на града
 Бялата кула 3 €, билет
 Shopping Mall Cosmos Centre
 Екскурзовод за посещение на Солун 80 € - 100 € (цената зависи от езика)
 Екскурзовод за всички обиколки (цената зависи от езика)
 Разходка с лодка до Света гора – включен автобусен трансфер 25 €
 Разходка с лодка до Света гора - без автобусен трансфер 20€
 Целодневна екскурзия до Солун с автобус, за един човек - 15 €
 Клуб 5 €
 Гръцка вечер, музика на живо с вечеря и едно включено питие 12€
ЗАБЕЛЕЖКА
 Доплащане за двойна стая € 5 на човек на ден.
 Възможността за удължаване на престоя на човек на ден:
 Хотел***
26€
 Апартаменти
24€
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

