XII ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ,Νόβι Σαντ - ΣΕΡΒΙΑ

“Dancing in the white city”
Δεκέμβριος 07–10, 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.
Βελιγράδι - H πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. Η πόλη
βρίσκεται στη συμβολή των δύο ποταμών, του Δούναβη και του ποταμού Σάβα,
στο σταυροδρόμι των πολιτισμών της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώπης.
Αποτελεί όχι μόνο την έδρα της κυβέρνησης οργανισμών και ιδρυμάτων, αλλά
και του τουρισμού, του εμπορίου, της βιομηχανίας, των μεταφορών καθώς και
οικονομικό, πολιτιστικό, επιστημονικό και εκπαιδευτικό κέντρο. Το Βελιγράδι
είναι το κέντρο του σερβικού πολιτισμού και της τέχνης, η έδρα των
υψηλότερων κρατικών και εθνικών πολιτιστικών ιδρυμάτων και τέχνης όπως: η
Σερβική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Σερβίας, το
Εθνικό Μουσείο, το Εθνικό Θέατρο και το Πανεπιστήμιο των Τεχνών. Στο
έδαφος του Βελιγραδίου, βρίσκονται τα σημαντικότερα έργα της
αρχιτεκτονικής: το Κάστρο του Καλεμέγδαν, πολιτιστικά μνημεία και άλλοι
πολιτιστικοί θησαυροί, αρχαιολογικοί χώροι ανεπτυγμένου πολιτισμού και
κουλτούρα από την προϊστορία μέχρι σήμερα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η μέρα – Δεκέμβριος 07 Άφιξη στo Βελιγράδι. Διαμονή στο επιλεγμένο
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα – Δεκέμβριος 08 Πρωινό. Προαιρετική περιήγηση στο κάστρο
Καλεμέγδαν, στην Πλατεία Δημοκρατίας, στην Οδό Knez Mihailova, εκκλησία
Αγ.Σάββα κτλ...). Πακέτο. Τελετή έναρξης του φεστιβάλ. Παραστάσεις των
καλλιτεχνών . Δείπνο. Προαιρετική κρουαζιέρα με καραβάκι, έξοδος σε εστιατόριο
ή σε κλάμπ. Διανυκτέρευση.
3η μέρα – Δεκέμβριος 09 Πρωινό. Προαιρετική επίσκεψη στην εκκλησία του Αγίου
Σάββα. Πακέτο. Παραστάσεις των καλλιτεχνών. Τελετή λήξης του φεστιβάλ.
Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
4η μέρα – Δεκέμβριος 10 Πρωινό. Αναχώρηση . Τέλος υπηρεσιών.
*Ταξίδι στο Βελιγράδι-Ταξιδιωτικός Οδηγός: http://www.youtube.com/watch?v=JHAr0QzzSdo
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
Hotel Theater

****

www.hoteltheaterbelgrade.com

119 €
Επιπλέον μέρα 40 €
***
http://www.hotelsrbija.com/
Hotel Srbija
119 €
Επιπλέον μέρα 40 €
***
www.centarbalasevic.rs
Hotel Balasevic
89 €
Επιπλέον μέρα 30 €
***
www.zakpanorama.com
Hotel Panorama
89 €
Επιπλέον μέρα 30 €
**
www.hotelroyal.rs
Hotel Royal
89 €
Επιπλέον μέρα 30 €
Hostel/Dorm
79 €
Επιπλέον μέρα 26 €
*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 Srbija

***

http://www.hotelsrbija.com/

Hotel Balasevic

***

www.centarbalasevic.rs

Hotel Panorama

***

www.zakpanorama.com

Hotel Royal

**

www.hotelroyal.rs

Hostel/Dorm

154€
Επιπλέον μέρα 40€
124€
Επιπλέον μέρα 30€
124€
Επιπλέον μέρα 30€
124€
Επιπλέον μέρα 30€
104€
Επιπλέον μέρα 26€

Στην τιμη περιλανβανεται μεταφορα με λεωφορειο Απο αθηνα
Hotel Srbija

***

http://www.hotelsrbija.com/

166€
Επιπλέον μέρα 40€
***
www.centarbalasevic.rs
Hotel Balasevic
136€
Επιπλέον μέρα 30€
***
www.zakpanorama.com
Hotel Panorama
136€
Επιπλέον μέρα 30€
**
www.hotelroyal.rs
Hotel Royal
136€
Επιπλέον μέρα 30€
Hostel/Dorm
116€
Επιπλέον μέρα 26€
*Σημείωση: Οι τιμές με μεταφορά δεν περιλαμβάνουν φόρους, καράβι εφόσον είναι
απαραίτητο, διόδια και τα έξοδα διαμονής του οδηγού.
Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

•Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα
δωμάτια με ήμι-διατροφή (πρωινό, δείπνο+ πακέτο).
•Συμμετοχή στο φεστιβάλ.
•Συνοδός κατα την διάρκεια του φεστιβάλ.
•Διπλώματα, πλακέτες, φωτογραφίες και βίντεο.
Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

• Προαιρετικές εκδρομές
• Ατομικά έξοδα και έξοδα που δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα του φεστιβάλ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

•Ξενάγηση στην πόλη
•Κόστος μεταφοράς με λεωφορείο, ανά άτομο 8 €
•Οδηγός για την περιήγηση του Βελιγραδίου 80-90 € (τιμή ανάλογα με την γλώσσα)
•Μεταφορά από το αεροδρόμιο του Βελιγραδίου στο ξενοδοχείο και αντίστροφα
-OW (μονή διαδρομή) -έως 30 επιβάτες 180 €
-OW (μονή διαδρομή) -έως 50 επιβάτες 200 €
•Δείπνο σε εστιατόριο με ζωντανή μουσική –με πλήρες μενού και ένα ποτό:
- Εστιατόριο "Cukaricki san" 12 €
- Skadarlija 18 €
•Κλαμπ 5€
•Βόλτα με πλοιάριο 5 €
•Ζωολογικός κήπος 3,5 €
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο 5€ ανά άτομο/μέρα.
• Επιπλέον χρέωση για μονόκλινο δωμάτιο (ανά ημέρα):
Hotel Srbija ***24€,

Hotel Panorama / Balasevic/ Royal *** 21€,
• 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
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