15ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ,
ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ - ΛΙΤΟΧΩΡΟ - ΕΛΛΆΔΑ
“DANCING UNDER THE OLYMP”
Aύγουστος 23 – 28, 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.
Παραλία είναι ένας δήμος στο ανατολικό τμήμα της περιφερειακής
ενότητας Πιερίας. Από το 2011. είναι μέρος του Δήμου Κατερίνης. Πριν από
αυτό, η έδρα του δήμου ήταν στην Καλλιθέα. Η Παραλία βρίσκεται στην
περιοχή του Ολύμπου. Ο τουρισμός είναι πολύ έντονος κατά την διάρκεια των
καλοκαιρινών μηνών. Η Παραλία και η Ολυμπιακή Ακτή είναι γνωστή για τα
ξενοδοχεία, τις ταβέρνες, τα εστιατόρια, τα μπαρ και τα νυχτερινά κλάμπ. Αυτό
το μέρος είναι πραγματικά μοναδικό και κόβει την ανάσα στον κάθε επισκέπτη
βλέποντας την όμορφη παραλία από τη μία πλευρά και τα βουνά από την άλλη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μερα – Aύγουστος 23 Άφιξη στην Παραλία / Ολυμπιακή Ακτή. Διαμονή
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
2η μέρα – Aύγουστος 24 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο.
Ελεύθερος χρόνος. Πακέτο. Προαιρετική επίσκεψη στο Όλυμπο. Δείπνο.
Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
3η μέρα – Aύγουστος 25 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο.
Προαιρετική ξενάγηση στην Θεσσαλονίκη (Λευκός Πύργος, Εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου, Πλατεία Αριστοτέλης , κλπ ...). Πακέτο. Τελετή έναρξης.Παράσταση
των ομάδων. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα – Aύγουστος 26 Πρωινό. Προαιρετική επίσκεψη σε αρχαιολογικούς
χώρους του Δίου και της Βεργίνας. Πακέτο. Παράσταση των ομάδων.Τελετή
λήξης του φεστιβάλ. Δείπνο. Προαιρετική νυχτερινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
5η μέρα – Aύγουστος 27 Πρωινό. Προαιρετική επίσκεψη στα παραδοσιακά
χωριά της περιοχής. Πακέτο. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή
έξοδος. Διανυκτέρευση.
6η μέρα – Aύγουστος 28 Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών.
*Ταξίδι στην Παραλία Κατερίνης – Ταξιδιωτικός οδηγός: http://www.youtube.com/watch?v=n9L-IYy6eSI

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

Paralia Katerinis
Hotel Lilalo
Hotel Yakinthos
Hotel Erato
Hotel Katerina
Vila Rodon

http://www

Hotel Orea Eleni
Hotel Porto Del Sol
Hotel Kostis
Hotel Victoria
Hotel Rainbow

www.hotellilalo.gr
www.hotelyakinthos.com

119€
Επιπλέον ημέρα: 24€

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

129€
Επιπλέον ημέρα 26€

*Σημείωση: Χορευτικά που έχουν πάρει μέρος σε προηγούμενα φεστιβάλ του
Mediteranian Organization έχουν 10% έκπτωση στις παραπάνω τιμές.
Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
• Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα
δωμάτια με ημιδιατροφή (πρωινό και 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 αναφέρονται στο πρόγραμμα του φεστιβάλ.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
• Όλα τα εισιτήρια για όλα τα αξιοθέατα και περιηγήσεις στην πόλη
• Μεταφορά από / προς το αεροδρόμιο
- OW (μονή διαδρομή) μεταφορά με λεωφορείο μέχρι 30 άτομα -280 €
- OW (μονή διαδρομή) μεταφορά με λεωφορείο μέχρι 50 άτομα -320 €
• Περιήγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης
- Τιμή μεταφοράς λεωφορείου ανά άτομο - 10 €
- Οδηγός για την Θεσσαλονίκη 80 € - 100 € (τιμή εξαρτάται από τη γλώσσα)
- Λευκός Πύργος - 3 €
- Εκδρομή με πλοίο - 9 €
- Εκδρομή με πλοίο με το φαγητό και ένα ποτό - 15 €
• Ελληνική βραδιά σε εστιατόριο, δείπνο και ένα ποτό περιλαμβάνονται -12 €
• Εκδρομή στα Μετέωρα - 20 €
• Το εμπορικό κέντρο Cosmos
• Κλαμπ - 5 €
• Waterland Θεσσαλονίκη - 15 €
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο 5€ ανά άτομο/μέρα.
•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

