III МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ
ЗА ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР
Закинтос – Гърция
"Flower of the East"
Септември 07 – 12, 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.
Закинтос е най - предпочитаното място в Средиземноморието за живот.
Oстровът е и популярна туристическа дестинация, особено сред британците
и германците. Закинтос е третият по големина от Йонийските острови.
Площта му е 410 кв. км, а бреговата му линия е с дължина 123 км. Името на
остров Закинтос се появява в митовете и легендите още от праисторически
времена. В „Илиада" на Омир се споменава, че името на острова е взето от
сина на легендарния цар на Фригия- Дарданос. Закинтос се смята за
колонизатор на острова, според легендите той е построил акропол, на чието
място днес се намира Веницианският замък Псофида

ПРОГРАМА
1-ви Ден –Септември 07. Пристигане в Закинтос. Настаняване в избрания
обект. Свободно време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка.
2-ри Ден– Септември 08. Закуска. Пресконференция в пресцентъра.
Свободно време. По желание обиколка на най-известните плажове Навагио,
Кери, Агиос Николаос, Крионери, Макрис Гиалос, Зигиа. Обяд пакет.
Опционно излизане вечерта. Вечеря. Нощувка.
3-ти Ден–Септември 09. Закуска. Информативна презентация в
конферентната зала на хотела. По желание обиколка на Закинтос
(Византийския музей в Закинтос, венециански замък и Морски музей). Обяд
пакет. Церемония по откриване на фестивала. Представления на групите.
Вечеря. По желание - излизане. Нощувка.
4-ти Ден–Септември 10. Закуска. Свободно време за индивидуални
дейности. Обяд пакет. Представляне на групите. Церемониялно закриване на
фестивала. Вечеря. Излизане, по избор. Нощувка.
5-ти Ден–Септември 11. Закуска. Свободно време за плаж или обиколка с
кораб. Обяд пакет. Опционно излизане вечерта. Вечеря. Нощувка.
6-ти Ден–Септември 12. Закуска. Напускане на хотела и заминаване. Край на
услугите.
*Trip to Zakynthos – Travel guide https://youtu.be/xNTGieXhvMA

ЦЕНА НА ЧОВЕК
Hotel ***
Hotel **
Apartments

149€
139€
129€

*Специална оферта: Групи, които са участвали вече 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

207€
197€
187€

*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 в
програмата
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ
 Трансфер от / до летището
еднопосочно до 30 души - 100€
еднопосочно до 50 души - 120€
 Билети за всички обиколки
 Ферибот Kyllini - Zakynthos - Kyllini – еднопосочно 8€ на човек
 Обиколка с кораб 15€ на човек (обяд и парти включени в цената)
 Византийски музей -3€, билет
 Музей на Соломон - 4€, билет
 Гръцка вечер в ресторант с жива музика - 15€ на човек (вечеря и едно
питие включени в цената)
 Дискотека 6€
ЗАБЕЛЕЖКА
 Доплащане за двойна стая 5€ на човек на ден.
 Доплащане за единична стая на човек на ден:
Hotel ***
18€
 Възможността за удължаване на престоя на човек на ден:
Hotel ***
30€
Apartments
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
office@mediteranian-folklore-festivals.org
Kostas Leivadiotis: +381655588026
+381114076490
+381628754729

