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III МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ФОЛКЛОР,
ХОР И ОРКЕСТЪР
Неи Пори - Гърция
"Spirit of Platamon"
22 – 27. июли 2017.
Фестивалът е организиран от Mediteranian Organization в
сътрудничество с местните общини,търговски палати и местните
ансамбли.Фестивалът ще бъде съпроводен, пропагиран от страна на
медиите на местната и международна преса както и телевизията. С всички
групи на фестивала могат да участват като почетсни гости кметовете
или техните заместници от града от който е групата за сметка на
организатора на фестивала.
Неи Пори - е туристически курорт, разположен в подножието на
планината Олимп, близо до Платамонас, и е един от най-популярните курорти
в района на Пиерия. Градът е известен с пясъчния плаж, кристално чисто море,
крайбрежната улица с голям брой кафенета, барове, таверни и магазини. Неи
Пори се намира на 115 км от Солун, по пътя за Атина. Мястото е идеално както
за тих семеен отдих, така и за млади хора тъй като има много барове и нощни
клубове.

ПРОГРАМА:
1.ден - 22.07.
Пристигане в Неи Пори. Настаняване в избран хотел.
Вечеря. Опционно излизане вечерта. Нощувка.
2. ден - 23.07.
Закуска. Пресконференция в пресцентъра. Обиколки
по желание. Обяд пакет. Свободно време . Церемония по откриването и
представянето на ансамблите. Вечеря. По желание излизане вечерта. Нощувка.
3. ден - 24.07.
Закуска. Информативна презентация в конферентната зала
на хотела. Екскурзии по желание. Обяд пакет. Изпълнения на участниците.
Заключителна церемония. Вечеря. По желание излизане вечерта. Нощувка.
4. ден - 25.07.
Закуска. Свободно време за ходене на плаж или обиколка с
кораб. Обяд пакет. Свободно време . Вечеря. По желание излизане вечерта.
Нощувка.
5. ден - 26.07.
Закуска. Свободно време за ходене на плаж. Обяд пакет.
Свободно време . Вечеря. По желание излизане вечерта. Нощувка.
6. ден - 27.07.
Закуска. Освобождаване на хотела и заминаване. Край на
услугите.
PROGRAM

Nei Pori: https://www.youtube.com/watch?v=CJx_eBnozA8

CENA PO OSOBI:
ЦЕНА НА ЧОВЕК ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛ / АПАРТАМЕНТ
139 €
Доп. ден 28€
119 €
Aпартаменти А класа
Доп. ден 24€
*Специална оферта: Групи, които са участвали вече в други фестивали на
Mediteranian организацията ще получат отстъпка в размер на 10%.

Хотел ***

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

CENA PO OSOBI:
ЦЕНА НА ЧОВЕК С ВКЛЮЧЕН ТРАНСПОРТ ОТ СОФИЯ

Хотел ***
Aпартаменти А класа

154 €
Доп. ден 28€
134 €
Доп. ден 24€

*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.
Дипломи, плакети, снимки и DVD.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА
Допълнителни екскурзии.
Индивидуални разходи и всички разходи, които не са споменати 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)
 Целодневна екскурзия до Солун с автобус, за един човек - 15 €
 - Разходка с лодка в Света гора - цял ден екскурзия – с включен
автобусен трансфер 25 €
 - Разходка с лодка в Света гора - цял ден екскурзия - без автобусен
трансфер 20€
 Дискотека 5€
 Гръцка вечер, музика на живо с вечеря и едно включено питие 12€
ЗАБЕЛЕЖКА
 Доплащане за двойна стая € 5 на човек на ден.
Организаторът си запазва правото да променя условията и реда за
изпълнение на екскурзии по желание и някои елементи от програмата
поради обективни обстоятелства.
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