3. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА
ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР
Неа Каликратия - Солун, Гърция
“Beautiful Greece”
07 – 12 Юли 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.
Солун е един от най-старите градове в Европа. Това е вторият по
големина град в Гърция веднага след Атина. Градът има голямо
историческо значение, и неговата история е доминираща поради
стратегическото му положение.
Неа Каликратия е градче в Егейска Македония, Гърция, някога малко
рибарско селище е превърнато в туристически комплекс.

ПРОГРАМА:
1-ви Ден – 07/07
Пристигане в Неа Каликратия/Солун. Настаняване в
избрания хотел. Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря.
Нощувка.
2-ри Ден – 08/07
Закуска. Пресконференция в пресцентъра. По избор
обиколка на града. Обяд пакет. Церемония по откриването на фестивала.
Испълнения нагрупите. Вечеря. По желание излизане вечерта . Нощувка.
3-ти Ден– 09/07
Закуска. Допълнителни екскурзии. Обяд пакет.
Испълнение на групите и церемония по закриването на фестивала. Вечеря.
Нощувка.
4-ти Ден – 10/07
Закуска. Допълнителни екскурзии. Обяд пакет.
Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка.
5-ти Ден – 11/07
Закуска. Свободно време за индивидуални дейности.
Обяд пакет. Свободно време. Вечеря. Нощувка.
6-ти Ден – 12/07
Закуска. Напускане на хотела. Край на услугте.
*Trip to Thessaloniki- Travel guide http://www.youtube.com/watch?v=134sOqKM_U0

Цена на човек:
KALIKRATIA
Hotel ***
Hotel **/ Apartments

89 €
Доп.ден 30 €
79 €
Доп.ден 26 €

Цена за 5
нощувки
129 €
Доп.ден 26 €
119 €
Доп.ден 24 €

109 €
Доп.ден 36 €

169 €
Доп.ден 34 €

129 €
Доп.ден 43 €
179 €
Доп.ден 60 €

209 €
Доп.ден 42 €
300 €
Доп.ден 60 €

Цена за 3 нощувки

SOLUN
Hotel Egnatia
Hotel Aegion
Hotel Vergina
Hotel Park
Hotel Capsis
Hotel Grand

* Специална оферта: Групи, които са участвали във фестивалите на
„Медитераниан Организейшън” получават 10% отстъпка.
*Специална оферта: Групи над 20 участника получават един гратис.

Цена на човек с включен транспорт от София:
KALIKRATIA
Цена за 3 нощувки
Hotel ***
Hotel **/ Apartments

103 €
Доп.ден 30 €
93 €
Доп.ден 26 €

Цена за 5
нощувки
143 €
Доп.ден 26 €
133 €
Доп.ден 24 €

123 €
Доп.ден 36 €

183 €
Доп.ден 34 €

143 €
Доп.ден 43 €
193 €
Доп.ден 60 €

223 €
Доп.ден 42 €
314 €
Доп.ден 60 €

SOLUN
Hotel Egnatia
Hotel Aegion
Hotel Vergina
Hotel Park
Hotel Capsis
Hotel Grand

*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 хотел в двойни, тройни и стаи с четири легла с
полупансион (закуска, вечеря + обяд пакет).
• Участие във фестивала.
• Гид асистент по време на фестивала.
•Грамоти, плакати, снимки, видеоклипове
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА
• Допълнителни екскурзии.
• Индивидуални разходи, които не са обхванати от програмата.
ДОПОЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРСИИ И УСЛУГИ
 Билети за всички обиколки на града
 Екскурзовод – Солун (цената зависи от езика)
 Трансфер от/до летището
До 30 пътника - 280€ (в една посока)

До 50 пътника - 320€ (в една посока)
• Гръцка вечер в ресторант, вечеря и една напитка, включени в
цената - 12 €
• Разходка с лодка - 9 € (* с включен обяд - € 15)
• Дискотека - 5 €
•
Акуа Парк Солун - € 15
ЗАБЕЛЕЖКА:
-Доплата за двойна стая 5 € на човек на ден.
Доплащане за настаняване в единична стая на ден:
Каликратия Хотел 18 € -3 нощувки / 16 € - 5 нощувки
Хотел Егнатия, Aegion, Вергина, 22 € -3 нощувки / 21 € - 5 нощувки
Capsis Hotel 26 €- 3 нощувки / 26 € - 5 нощувки
Grand Hotel 36 € -3 нощувки / 36 € - 5 нощувки

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
Kostas Leivadiotis: +381628754729
+381655588026
+381114076490

