4. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА
ФОЛКЛОР, ХОР И ОРКЕСТЪР
Сарти – ГЪРЦИЯ
“Chalkidiki adventure”
14 - 19 Септември 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.
Сарти е разположен на източното крайбрежие на Ситония. Днес Сарти е
курорт с кристално чисто море, бели пясъчни плажове и скрити заливи, които
очароват всеки посетител, и създават незабравими спомени.
Има и много хотели и апартаменти за комфортен и приятен престой, както и
много ресторанти - таверни, които предлагат широка гама от традиционни
ястия и прясна риба.

ПРОГРАМА:
1. Ден – 14/09 Пристигане в Сарти. Настаняване в избрания хотел. Свободно
време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка.
2. Ден – 15/09 Закуска. Пресконференция в пресцентъра. Свободно време
за индивидуални дейности. Обяд пакет. Церемония по откриването на
фестивала. Испьлнения на групи участници. Вечеря. Излизане вечерта, по
избор . Нощувка.
3. Ден – 16/09 Закуска. Информативна презентация в конферентната зала
на хотела. Обиколка на града, по избор. Обяд пакет. Испълнение на групите
и церемония по закриването на фестивала. Вечеря.Излизане, по избор.
Нощувка.
4. Ден – 17/09 Закуска. Допълнителни екскурзии. Обяд пакет. Свободно
време за индивидуални дейности. Вечеря. Нощувка.
5. Ден – 18/09 Закуска. Свободно време за индивидуални дейности. Обяд
пакет. Свободно време. Вечеря. Нощувка.
6. Ден – 19/09 Закуска. Напускане на хотела. Край на услуги.
*Trip to Sarti: www.youtube.com/watch?v=USQGDw5sN4I

Цена на човек:
Hotel ***
Hotel**/Apartments

Цена за 3 нощувки
89€
Доп.ден 30€
79€
Доп.ден 26€

Цена за 5 нощувки
129€
Доп.ден 26€
119€
Доп.ден 24€

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

Цена на човек с включен транспорт от София:
Цена за 3 нощувки
105€
Hotel ***
Доп.ден 30€
95€
Hotel**/Apartments
Доп.ден 26€

Цена за 5 нощувки
145€
Доп.ден 26€
135€
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 хотел в двойни, тройни и стаи с четири легла с
полупансион (закуска, вечеря + обяд пакет).
• Участие във фестивала.
• Гид асистент по време на фестивала.
•Грамоти, плакати, снимки, видеоклипове.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА
• Допълнителни екскурзии.
• Индивидуални разходи, които не са обхванати от програмата.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ И УСЛУГИ
 Билети за всички обиколки на града
 Екскурзовод – Солун
 Трансфер от/до летището
 До 30 пътника - 280€ (в една посока)
 До 50 пътника - 320€ (в една посока)
 Гръцка вечер в ресторант, вечеря и една напитка, включени в цената 12 €
 Разходка с лодка - 9 € (* с включен обяд - € 15)
 Диско - 5 €

Акуа Парк Солун - € 15
ЗАБЕЛЕЖКА:
-Доплата за двойна стая 5 € на човек на ден.
Организаторът си запазва правото да променя условията и реда на
екскурзията и някои елементи от програмата поради технически
обстоятелства.

МEDITERANIAN ORGANIZATION
www.mediteranian-folklore-festivals.org
m.event.bg@gmail.com
Kostas Leivadiotis: +381655588026
+381114076490

