6. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ФОЛКЛОР,
ХОР И ОРКЕСТЪР
АТИНА - Арахова, ГЪРЦИЯ
“ Acropolis ”
05 – 08 Oктомври, 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.
Атина - Един от най-старите градове в света, чиято история е записана
преди повече от 3.400 години. В Атина има много красиви примери на
архитектура, скулптура, живопис... Перлата на архитектурата е Акропола,
един от най-добрите примери на класическото гръцко изкуство и
архитектура. Атина е център на икономическия, политическия и културния
живот в Гърция и родното място на Сократ, Перикъл, Софокъл и други важни
философи, писатели и политици.
Арахова е планински град и бивша община в западната част на Беотия,
Гърция. Името й произхожда от южнославянски и обозначава място с орехови
дървета. Туристическа дестинация по отношение на местоположението в
планината, нейните традиции и близостта до Делфи.

ПРОГРАМА
1-ви Ден 05.10. Пристигане в Атина/ Арахова. Настаняване в избрания
хотел. Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря. Излизане по
избор. Нощувка.
2-ри Ден 06.10. Закуска. Пресконференция в прес центъра. Свободно време
за индивидуални активности. Обяд пакет. Церемония по откриването и
представянето на ансамблите в Арахова. Вечеря. Незадължително
излизане. Нощувка.
3-ти Ден 07.10. Закуска. Информативна презентация в залата на хотела.
Свободно време за индивидуални дейности. Обяд пакет. Закриване на
фестивала в Арахова. Вечеря. Излизане в ресторант (гръцка таверна)по
избор. Нощувка.
4-ти Ден 08.10. Закуска. Напускане на хотела и заминаване. Край на
услугите.
*Trip to Athens- Travel guide http://www.youtube.com/watch?v=syeW_6aceWw *Trip to Arachova,Delphi - Travel
guide: http://youtu.be/sBgVsOz7RlQ

ЦЕНА НА ЧОВЕК
Хотел Stanley****
Хотел Novus****
Хотел King Jason***
Хотел Candia ***
Хотел Unise***
Хотел Balasca***
Хотел Cosmos**

http://www.hotelstanley.gr/
http://www.novushotel.gr/

129€
E Extra day 43€

http://king-jason.hotelsathens.org/en/
http://www.candia-hotel.gr/en

109€
E Extra day 36€

http://hotelbalasca.gr/
http://www.hotelcosmos.com.gr/

99€
Extra day 33€

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

ЦЕНА НА ЧОВЕК С ВКЛЮЧЕН ТРАНСПОРТ ОТ СОФИЯ
Хотел Stanley****
Хотел Novus****
Хотел King Jason***
Хотел Candia ***
Хотел Unise***
Хотел Balasca***
Хотел Cosmos**

http://www.hotelstanley.gr/
http://www.novushotel.gr/
http://king-jason.hotelsathens.org/en/
http://www.candia-hotel.gr/en
http://hotelbalasca.gr/
http://www.hotelcosmos.com.gr/

161€
E Extra day 43€
141€
E Extra day 36€
131€
Extra day 33€

*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 четри легла,
полу пансион (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
 Билети за всички забележителности и туристически обиколки на
града.
 Екскурзия до Делфи
 Автобусен превоз за човек 12 €
 Гид за всички обиколки (цена в зависимост от езика)
 Билет за Акропола - 12 €
 Автобусен превоз от / до летището
Еднопосочен до 20 пътници - 300 €
Еднопосочен до 50 пътници - 340 €
 Вечеря в гръцки ресторант с включено едно питие - 15 € -20 €
 Посещение на диско клуб - 6 €
ЗАБЕЛЕЖКА
 Доплащане за двойна стая 5€ на човек на ден.
 Доплащане за единична стая на човек на ден:
Хотел ****
Хотел ***

30 €
25 €

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
Contact: 00381 62 875 47 29
00381 65 558 80 26
00381 11 407 64 90

