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VIII ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΧΟΡΩΝ,ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΑΡΑΛΙΑ
"Χορεύοντας γύρω από τον Λευκό Πύργο"
29 Απριλίου– 02 Μαΐου, 2018.
Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, σε συνεργασία
με τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο. Το
φεστιβάλ θα καλύπτεται απο τα μέσα ενημέρωσης, από τον τοπικό και διεθνή
Τύπο και την τηλεόραση. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμαρχοι, από τις πόλεις των
διαγωνιζόμενων του φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι στο φεστιβάλ, των
οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται απο τον διοργανωτή.
Θεσσαλονίκη - Μία από τις αρχαιότερες πόλεις της Ευρώπης και η δεύτερη
μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα μετά την Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να
είναι το πιο σημαντικό εμπορικό λιμάνι για το σύνολο της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης. Η πόλη βρίσκεται στην κορυφή του κόλπου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος
εκτείνεται σε μήκος είκοσι μιλίων. Δυτικά της πόλης, είναι η παράκτια πεδιάδα της
Θεσσαλονίκης, κοντά στις εκβολές του Αξιού. Από την άλλη πλευρά, η πόλη
περιβάλλεται από τους λόφους και τα βουνά του Χορτιάτη. Κοντά στη Θεσσαλονίκη
βρίσκεται η Παραλία η οποία είναι διάσημη για τα ξενοδοχεία, τις ταβέρνες, τα
εστιατόρια, τα μπαρ και τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Η αμμώδης ακτογραμμή
καλύπτει το σύνολο σχεδόν των ακτών της.

ΤΙΜΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα – 29.04 Άφιξη στην Ολυμπιακή Άκτη. Διαμονή σε ξενοδοχείο. Ελεύθερος
χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα – 30.04 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο. Προαιρετική
περιήγηση στην Θεσσαλονίκη (το Λευκό Πύργο, την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας,
Ροτόντα, Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, την πλατεία Αριστοτέλους, το μνημείο του
Μεγάλου Αλεξάνδρου, Φρούριο...). Μεσημεριανό. Τελετή έναρξης. Παρουσίαση της
ομάδας. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος σε κλαμπ. Διανυκτέρευση.
3η μέρα – 01.05 Πρωινό. Ενημέρωση, παρουσίαση στην αίθουσα διάσκεψης του
ξενοδοχείου. Προαιρετική επίσκεψη στο εμπορικό κέντρο Cosmos. Ελεύθερος χρόνος
για ατομικές δραστηριότητες. Μεσημεριανό. Παρουσίαση της ομάδας.Τελετή λήξης
του φεστιβαλ. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
4η μέρα – 02.05 Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών.
*Ταξίδι στη Θεσσαλονίκη - Ταξιδιωτικός οδηγός: http://www.youtube.com/watch?v=134sOqKM_U0

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
Hotel Lilalo
Hotel Yakinthos
Hotel Erato
Hotel Katerina
Vila Rodon
Hotel Orea Eleni
Hotel Porto Del Sol
Hotel Kostis
Hotel Victoria
Hotel Rainbow
Hotel Egnatia
Hotel Aegion
Hotel Vergina
Hotel Park
Hotel Capsis

www.hotellilalo.gr
www.yakinthoshotel.gr

89€
επιπλέον ημέρα 30€

www.hotel-oreaeleni.gr
www.hotelportodelsol.gr
www.kostishotel.com

99€
επιπλέον ημέρα 33€

119€
επιπλέον ημέρα 40€

139€
επιπλέον ημέρα 46€

Hotel Grand

189€
επιπλέον ημέρα 63€

*Σημείωση: Χορευτικά που έχουν πάρει μέρος σε πρoηγούμενα φεστιβάλ του
Mediteranian Organization έχουν 10% έκπτωση στις παραπάνω τιμές.
* Για κάθε 20 άτομα σε ένα γκρουπ το 21ο άτομο είναι δωρεάν (* το δωρεάν ισχύει
για τις κανονικές τιμές κάθε φεστιβάλ και δεν περιλαμβάνει επιπλέον χρεώσεις).
Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
• Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα
δωμάτια με πλήρης διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό (γύρος, σουβλάκι,
μπέργκερ) και δείπνο))
•Συμμετοχή στο φεστιβάλ.
•Συνοδός κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
•Αναμνηστικά διπλώματα και πλακέτες, φωτογραφίες και βίντεο.
Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Προαιρετικές εκδρομές.
•Ατομικά έξοδα και όλα τα έξοδα που δεν καλύπτονται απο το φεστιβάλ.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
•Εισιτήρια για όλες τις εκδρομές, περιηγήσεις και αξιοθέατα.
•Εκδρομή Θεσσαλονίκη
-Τιμή λεωφορείο μεταφοράς ανά άτομο - 10 €
-Ξεναγος για την επίσκεψη της Θεσσαλονίκης 80-100 € (τιμή ανάλογα με την γλώσσα)
-Ο Λευκός Πύργος - 3 €, εισιτήριο
-Εμπορικό κέντρο Cosmos
•Μεταφορά αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης - Ξενοδοχείο - Αεροδρόμιο
-OW μονή διαδρομή -λεωφορείο μέχρι 30 άτομα - 280 €
-OW μονή διαδρομή -λεωφορείο μέχρι 50 άτομα - 320 €
•Ελληνική βραδιά στο εστιατόριο για δείπνο και ένα ποτό - 12€
•Εκδρομή στα Μετέωρα - 20€.
•Βόλτα με πλοιάριο - 9€ (15€ - με φαγητό)
•Κλαμπ - 5€.
•Waterland Θεσσαλονίκης - 15€

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο 5€ ανά άτομο/μέρα.
•Επιπλέον χρέωση για μονόκλινο δωμάτιο ανά άτομο/ημέρα :
Hotel Lilalo, Yakinthos, Erato, Katerina, Rodon
21€
Hotel Orea Eleni, Porto del sol, Kostis, Victoria, Rainbow
23€
Hotel Egnatia, Hotel Aegion, Hotel Vergina, Hotel Park
28€

•Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις
των παραστάσεων, την εκτέλεση των εκδρομών και των επιμέρους στοιχείων από
το πρόγραμμα, λόγω αντικειμενικών συνθηκών.
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