I МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ФОЛКЛОР,
ХОР И ОРКЕСТЪР
Лефкада – Гърция
"The Emerald Island"
Юни 22 – 27, 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.
Остров Лефкада се намира в Гърция и е четвъртият по големина остров в
Йонийско море. Разположен е над островите Итака и Кефалония. Островът се
характеризира с планински терен и вечнозелена богата растителност, което го
прави различен от повечето гръцки острови. Името на Лефкада (означава
"бяло") което идва от забележителните стръмни бели скали на носа на
Лефката, който се намира на южния бряг на острова. Островът е културен
център на Йонийския регион с много исторически забележителности. Плажът
на Василики се счита за един от най-добрите в света за почитателите на
водните спортове. Плажовете са покрити с пясък и ситни камъчета.

ПРОГРАМА
1-ви Ден – Юни 22 Пристигане в Лефкада. Настаняване в избрания обект.
Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка.
2-ри Ден – Юни 23 Закуска. Пресконференция в пресцентъра. Свободно
време. По избор ходене на плаж Порто Кацики. Обяд пакет. Опционно
излизане. Вечеря. Нощувка.
3-ти Ден – Юни 24 Закуска. Информативна презентация в конферентната зала
на хотела. По избор обиколка на Лефкада (Замъка на Агиа Маура, манастир
Фанеромени, археологически музей, църква Агиос Йонанис…) Обяд пакет.
Церемония по откриване на фестивала. Представления на групите. Вечеря.
Излизане вечерта, по избор. Нощувка.
4-ти Ден – Юни 25 Закуска. Свободно време за индивидуални дейности.
Обиколка на Водопадите на Нидри, по избор. Обяд пакет. Представляне на
групите. Закриване на фестивала. Вечеря. Опционно излизане. Нощувка.
5-ти Ден – Юни 26 Закуска. Обиколка на села Агиос Никитас, Василики,
Каламици, Сивота, по избор. Свободно време за плаж или обиколка с кораб.
Обяд пакет. Излизане вечерта, по избор. Вечеря. Нощувка.
6-ти Ден – Юни 27 Закуска. Напускане на хотела и заминаване. Край на
услугите.
*Trip to Lefkada – Travel guide https://youtu.be/5r-PCdOJRvE

ЦЕНА НА ЧОВЕК
Hotel ***
Hotel **/Apartments

129€
119€

*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 ***
Hotel **/Apartments

160€
150€

*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 включени в
програмата.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ






Трансфер от /до летището
Обиколка с кораб
Археологически музей 4€ билет
Гръцка вечер в ресторант с жива музика - 15€ на човек (вечеря + напитка)
Дискотека 6€

ЗАБЕЛЕЖКА
 Доплащане за двойна стая 5€ на човек на ден.
 Доплащане за единична стая на човек на ден:
Hotel ***
16€
 Възможността за удължаване на престоя на човек на ден:
Hotel ***
26€
Apartments
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
office@mediteranian-folklore-festivals.org
Kostas Leivadiotis: +381655588026
+381114076490
+381628754729

