12ти МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА
ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР
КОРФУ – ГЪРЦИЯ
“ Аchilleion ”
Юли 12 - 17, 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.
Корфу е гръцки остров в Йонийско море. Той е вторият по големина
от Йонийските острови и се намира близо до брега на албанския
град Саранда. Островът има богата история; за него през вековете са се
водели непрекъснати борби. Владян е от римляните, Византия, Венеция,
Неапол, Франция, Австрия, Русия (тогава в съюз с Турция), Англия. През 1864
г. Англия отстъпва доброволно острова на Гърция, без никаква външна
намеса.

ПРОГРАМА
1-ви Ден 12/07 Пристигане на остров Корфу в избрания хотел. Свободно
време за отделните дейности. Вечеря. Нощувка.
2-ри Ден 13/07 Закуска. Пресконференция в пресцентъра. Свободно
време. Обяд пакет. Церемония по откриване на фестивала. Представления
на групите участници. Вечеря. По желание - излизане. Нощувка.
3-ти Ден 14/07 Закуска. Информативна презентация в конферентната зала
на хотела. По желание обиколка на града или разходка с лодка. Свободно
време. Обяд пакет. Представляне на групите участници. Заключителна
церемония на фестивала. Вечеря. Опционно излизане. Нощувка.
4-ти Ден 15/07 Закуска. По желание обиколка на града (Стария и Новия
Fortress, Дворец на Свети Михаил и Свети Георги, Спианада и т.н.). Обяд
пакет. Свободно време. Вечеря. По желание вечер в дискотека или таверна.
Нощувка.
5-ти Ден 16/07 Закуска. По избор обиколка на града (Църквата на Агиос
Спиридон, църквата Панагия Spiliotissa и др.). Обяд пакет. Свободно време.
Вечеря. По желание вечер в дискотека или в таверна. Нощувка.
6-ти Ден 17/07 Закуска. Напускане на хотела и заминаване. Край на
услугите.
*Екскурзия до Корфу – Екскурзовод -http://www.youtube.com/watch?v=33VuHROdvRo

ЦЕНА НА ЧОВЕК ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛ / АПАРТАМЕНТ
Hotel Oassis***

www.corfuoasis.com

Hotel Victoria Hill ***

www.victoria-hill-hotel-corfu.com

Hotel Primavera ***

www.primaverahotel.gr

Hotel Mega **
Hotel Benitses Bey View
Apartments Cactus
Apartments Passoa

149€
149€
149€
139€
129€
129€
129€

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

ЦЕНА НА ЧОВЕК С ВКЛЮЧЕН ТРАНСПОРТ ОТ СОФИЯ
Hotel Oassis***

www.corfuoasis.com

Hotel Victoria Hill ***

www.victoria-hill-hotel-corfu.com

202€
202€

Hotel Primavera ***

www.primaverahotel.gr

Hotel Mega **
Hotel Benitses Bey View
Apartments Cactus
Apartments Passoa

202€
192€
182€
182€
182€

*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 полупансион (закуска , вечеря + обяд пакет).
 Такса за участие във фестивала.
 Придружител по време на фестивала.
 Грамоти, плакати, снимки и видеоклипове.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА
 Допълнителни екскурзии.
 Лични разходи и всички други разходи, които не са включено в
програмата.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ
• Трансфер от / до летището - хотел - летище
- OW (в едната посока) автобус до 30 души - 100 €
- OW (в едната посока) автобус до 50 души - 120 €
• Всички билети за всички забележителности и обиколки на града
• Сити тур
- Трансфер с автобус цена на човек - 12 €
- Екскурзовод в Корфу 80 € - 90 € (цената зависи от езика)
- Дворец на St Michael и St George - 3 €, билет
- Ахил Palace - 5 €, билет
- Музей на Азиатското изкуство - 3 €, билет
- Археологически музей - 3 €, билет
- Ferry Игуменица - Корфу - Игуменица - Цена на човек от 10 €
- Гръцка вечер в таверна, вечеря и едно питие - 15 €
- Екскурзия до остров "Видо" - 6 €

• Дискотека - 6 €
• Обиколка с кораб - 15 €
ЗАБЕЛЕЖКА
 Доплащане за двойна стая 5€ на човек на ден.
 Доплащане за единична стая на човек на ден:
Хотел ***

18€

 Възможността за удължаване на престоя на човек на ден:
Хотел ***
30 €
Апартаменти
26 €
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

