III ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ,
ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ
ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ
“Dancing in the City of Flowers”
Αύγουστος 19-23, 2017
Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, σε
συνεργασία με τους τοπικούς δήμους και τους τοπικούς πολιτιστικούς
συλλόγους. 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.
Tιμισοάρα-Με τα χρόνια, η Τιμισοάρα, η μεγαλύτερη πόλη στη δυτική
Ρουμανία,επηρεάστηκε από πολλούς πολιτισμούς. Οι Τούρκοι, Αυστριακοί,
Γερμανοί και Σέρβοι άφησαν τα σημάδια τους και την επιρροή τους σε όλη την
πόλη. Η γοητευτική αυτή πόλη είναι εγκατεστημένη στη βόρεια όχθη του
ποταμού Bega. Συχνά λέγεται και «Μικρή Βιέννη». Η Τιμισοάρα είναι πόλη με
μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, γκαλερί, μουσεία και έντονη νυχτερινή
ζωή. Ενα προοδευτικό, κοσμοπολίτικο μέρος, αυτη η «πόλη των λουλουδιών"
ηταν η πρώτη πόλη στην Ευρώπη και η δεύτερη στον κόσμο μετά τη Νέα Υόρκη,
που χρησιμοποίησε ηλεκτρική ενέργεια για να φωτίσει τους δρόμους της. Η
Τιμισοάρα αφθονεί με τις εκκλησίες των διαφόρων δογμάτων, μια εβραϊκή
συνοικία, μια κομψή μπαρόκ πλατεία και μια πεζοδρομημένη περιοχή στο κέντρο
της πόλης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα– Αυγούστος 19 Άφιξη στην Τιμισοάρα. Διαμονή σε επιλεγμένο

ξενοδοχείο.Ελεύθερος
Διανυκτέρευση.

χρόνος

για

ατομικές

δραστηριότητες.

Δείπνο.

2η μέρα– Αυγούστος 20 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου. Προαιρετική περιήγηση στην

πόλη
Τιμισοάρα
(Πλατεία
Ελευθερίας,
Ρουμανική
Ορθόδοξη
Μητρόπολη,Σερβική Ορθόδοξη Μητρόπολη, Εθνογραφικό Μουσείο,το κάστρο
Huniade, κλπ). Πακέτο. Τελετή έναρξης του Φεστιβάλ.Παραστάσεις των
ομάδων. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
3η μέρα – Αυγούστος 21 Πρωινό. Προαιρετική ξενάγηση της πόλης (Μουσείο της
Τέχνης, Παλάτι Μπαρόκ, Πάρκο των Τριανταφύλλων, κλπ.). Ελεύθερος χρόνος.
Πακέτο. Παραστάσεις των ομάδων. Τελετή λήξης του Φεστιβάλ. Δείπνο.
Προαιρετική βραδινή έξοδος σε εστιατόριο με ζωντανή μουσική.
Διανυκτέρευση.
4η μέρα– Αυγούστος 22 Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες.
Πακέτο .Προαιρετική βραδινή έξοδος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα– Αυγούστος 23 Πρωινό. Αναχώρηση. Λήξη των υπηρεσιών.
* Ταξίδι στην Τιμισοάρα https://www.youtube.com/watch?v=kT8gZ1zBa78

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
Hotel

***

Pension/Hotel

**

129 €

επιπλέον ημέρα 33 €

109 €

επιπλέον ημέρα 28 €

*Σημείωση: Χορευτικά που έχουν πάρει μέρος σε προηγούμενα φεστιβάλ του
Mediteranian Organization έχουν 10% έκπτωση στις παραπάνω τιμές.
Στην τιμη περιλανβανεται μεταφορα με λεωφορειο Απο θεσ/νικη
Hotel

***

Pension/Hotel

**

158 €

επιπλέον ημέρα 33 €

138 €

επιπλέον ημέρα 28 €

Στην τιμη περιλανβανεται μεταφορα με λεωφορειο Απο αθηνα
Hotel

***

Pension/Hotel

**

170 €

επιπλέον ημέρα 33 €

150 €

επιπλέον ημέρα 28 €

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα
δωμάτια με ημιδιατροφή (πρωινό, δείπνο+ πακέτο).
•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 έξοδα που δεν καλύπτονται απο το φεστιβάλ.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
•Τα εισιτήρια για τα μουσεία 3€
• Οδηγός για όλες τις οργανωμένες εκδρομές (τιμή ανάλογα με τη γλώσσα 80-100 €)
• Μεταφορά από / προς το αεροδρόμιο
• Εστιατόριο με ζωντανή μουσική 15€
• Κλαμπ 6€
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο 5€ ανά άτομο/μέρα.
•Επιπλέον χρεώση για μονόκλινο δωμάτιο, ανά ημέρα:
Hotel ***
20 €
•Σε κάθε 20 άτομα το 21ο άτομο δεν χρεώνεται. (*η μη χρέωση αναφέρεται στις τιμές
του φεστιβάλ, χωρίς να έχει σχέση με τις επιπλέον χρεώσεις )
•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.

MEDITERANIAN ORGANIZATION
www.mediteranian-folklore-festivals.org
office@mediteranian-folklore-festivals.org
Kostas Leivadiotis:

+381655588026
+381114076490
+381628754729

