7. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА
ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР
ТАСОС, КАВАЛА, НЕА ВРАСНА - Гърция
"Magic of the Green Island"
27. Юни – 02. 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.
Тасос е остров в северната част на Бяло море, близо до брега на
Македония, при устието на река Места. Той е най-северният остров на
Тракийския залив.
Кава̀ла е град в Северна Гърция, най-важното пристанище в Източна
Македония и Тракия. Градът е и център на Филипийската, Неаполска и
Тасоска епархия на Гръцката православна църква.

ПРОГРАМА
1-ви Ден 27.06. Пристигане в Тасос. Настаняване в избрания хотел.
Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка.
2-ри Ден 28.06. Закуска. Пресконференция в пресцентъра.
Свободно време за индивидуални дейности. По желание
посещение на Евреокастро, Синикисмa, Агиос Василиос и Гликади.
Обяд пакет. Церемония по откриването и представянето на
ансамблите. Вечеря. По желание излизане. Нощувка.
3-ти Ден 29.06. Закуска. Информативна презентация в
конферентната зала. По желание екскурзия до Кавала. Обяд пакет.
Представляне на групите на фестивала. Заключителна церемония.
Вечеря. По желание - излизане. Нощувка.
4-ти Ден 30.06. Закуска. По желание екскурзия до Неа Врасна. Обяд
пакет. Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря.
Излизане по желание. Нощувка.
5-ти Ден 01.07. Закуска. Свободно време за плаж или по желание
разходка с лодка. Обяд пакет. Излизане по избор. Вечеря. Нощувка.
6-ти Ден 02.07. Закуска. Освобождаване на хотела и заминаване.
Край на услугите.
*Екскурзия до Тасос-Туристически гид
http://www.youtube.com/watch?v=k16qHjp-xq0&feature=related

ЦЕНА НА ЧОВЕК
Хотел
***
Aпартаменти

129€
119€

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

ЦЕНА НА ЧОВЕК С ВКЛЮЧЕН ТРАНСПОРТ ОТ СОФИЯ
Хотел
***
Aпартаменти

156€
146€

*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 споменати
във програмата.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ
• Трансфер от / до летището
- OW (в едната посока) трансфер с автобус до 50 души-250 €
• Билети за всички пътувания, екскурзии и атракции
• Екскурзовод за всички обиколки (цената зависи от езика)
• Екскурзия до Кавала - Филипи – Транфер с автобус - 12 €
• Ferry Кавала - Тасос - Кавала
- OW (в едната посока) билет, 5 € на човек
• Археологически музей Кавала - 2 €, билет
• Крепост - 2 €, билет
• Археологически музей на Филипи - 2 €, билет
• гръцка вечер в ресторанта (вечеря и едно питие) 15 €
• Разходка с лодка - 15 €
• Дискотека - 6 €
ЗАБЕЛЕЖКА
 Доплащане за двойна стая 5€ на човек на ден.
 Доплащане за единична стая на човек на ден 16€
 Удължаване на престоя на човек на ден:
Хотел ***
Апартаменти

26€
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

