ΙV ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ,
ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ
ΤΑΡΑΝΤΟ, ΙΤΑΛΙΑ
03 – 07 Αυγούστου, 2017
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.
Το Τάραντο, είναι μια παραλιακή πόλη στην Απουλία, Νότια Ιταλία. Είναι η
πρωτεύουσα της επαρχίας του Τάραντο και είναι ένα σημαντικό εμπορικό λιμάνι
καθώς και η κύρια ιταλική ναυτική βάση. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη ηπειρωτική
πόλη της νότιας Ιταλίας: σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του 2011, έχει
πληθυσμό 200.154 κατοίκους. Είναι ένα σημαντικό εμπορικό και στρατιωτικό
λιμάνι. Έχει επίσης αναπτύξει χυτήρια χάλυβα, διυλιστήρια πετρελαίου, χημικές
εταιρείες και εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων. Είναι γνωστό ως «Σπαρτιάτική
Πόλη" επειδή ιδρύθηκε από τους Σπαρτιάτες το 706 π.Χ.. Η πόλη είναι γνωστή ως
η "πόλη των δύο θαλασσών" γιατί βρέχεται από τη Μεγάλη Θάλασσα στον κόλπο
μεταξύ της Πούντας Rondinella στα βορειοδυτικά και το Capo San Δάντη στο
νότο, και από την τεράστια δεξαμενή της Μικρής Θάλασσας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα – 03.08 Άφιξη στο Τάραντο. Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο.
Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα – 04.08 Πρωινό. Προαιρετική ξενάγηση στην πόλη –Παλιά πόλη, Piazza
Fontana, εκκλησία του San Domenico, Madonna della Salute Sanctuar, εθνικό
αρχαιολογικό μουσείο, καθεδρικός ναός του Αγίου Cataldo, κάστρο του
Aragonese, πλατεία Castelo (ναός του Ποσειδώνα). Πακέτο. Ελεύθερος χρόνος
για ατομικές δραστηριότητες. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος στα πιο
γνωστά μπάρ του Τάραντο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα – 05.08 Πρωινό. Προαιρετική επίσκεψη στις πιο όμορφες παραλίες του
Τάραντο. Πακέτο. Τελετή έναρξης του φεστιβάλ. Παραστάσεις των ομάδων.
Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος σε εστιατόριο με ζωντανή μουσική.
Διανυκτέρευση.
4η μέρα – 06.08 Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες.
Πακέτο. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα – 07.08 Πρωινό. Αναχώριση απο το ξενοδοχείο.

*Ταξίδι στο Τάραντο -Ταξιδιωτικός Οδηγός:http://youtu.be/z3_Byt3Xq4Y

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ
Hotel***
Hotel**

169€
159€

*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 που δεν συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
•Εισιτήρια για όλες τις εκδρομές, μουσεία και αξιοθέατα.
•Τουριστικός ξεναγός για όλες τις περιηγήσεις (η τιμή εξαρτάται απο την γλώσσα)
•Μεταφορά απο και πρός το αεροδρόμιο.
•Δείπνο σε παραδοσιακό τοπικό εστιατόριο (η τιμή περιλαμβάνει δείπνο και ενα
ποτό)
•Κλάμπ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•Επιπλέον χρέωση για δίκλινα δωμάτια 7€ ανα άτομο/μέρα.
•Επιπλέον χρέωση για μονόκλινο δωμάτιο Hotel *** 25€ άτομο/μέρα
•Επιπλέον μέρα (ανα άτομο/μέρα):
Hotel ***
42€
Hotel **
40€
•Σε κάθε 25 άτομα το 26ο 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
εκτέλεσης των εκδρομών και των επιμέρους στοιχείων από το πρόγραμμα, λόγω
αντικειμενικών συνθηκών.

MEDITERANIAN ORGANIZATION
www.mediteranian-folklore-festivals.org
office@mediteranian-folklore-festivals.org
Contact: +381114076490
+381628754729

