IIΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ,
ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

ΜΑΔΡΙΤΗ – ΙΣΠΑΝΙΑ
Ιανουάριος 11 – 14, 2018
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.
Η Μαδρίτη είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας, καθώς και η
πρωτεύουσα της αυτόνομης κοινότητας με την ίδια ονομασία (Comunidad de
Madrid). Ο πληθυσμός της πόλης είναι περίπου 3,3 εκατομμύρια. Η Μαδρίτη είναι
γνωστή για τη μεγάλη πολιτιστική και καλλιτεχνική της κληρονομιά, ένα καλό
παράδειγμα του οποίου είναι το μουσείο του El Prado. Η Μαδρίτη διαθέτει επίσης
μερικές από τις πιο ζωντανές νυχτερινές δραστηριότητες στον κόσμο. Η Μαδρίτη
βρίσκεται βορειοανατολικά του γεωγραφικού κέντρου της Ιβηρικής Χερσονήσου,
στη μέση του κεντρικού ισπανικού οροπεδίου Castillian (Meseta central), σε μέσο
υψόμετρο 650μ. Σχεδόν όλες οι πιο διάσημες τουριστικές περιοχές βρίσκονται στο
κέντρο της πόλης, όπως οι Puerta del Sol, Plaza Mayor, Palacio Real και Plaza de
Colón. Οι κύριοι δρόμοι στη Μαδρίτη περιλαμβάνουν τις οδούς Gran Via, Alcalá και
Paseo de la Castellan.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα – 11 Ιανουαρίου Άφιξη στην Μαδρίδη. Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο.
Ελευθέρος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα – 12 Ιανουαρίου Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο.
Προαιρετική περιήγηση: (Monument Cervantes, Bridge of Toledo, Temple of Debod,
Madrid Arena,Puerta del Sol,Plaza Mayor,Gran Via,Almudena Cathedral,etc...).
Τελετή έναρξης. Παραστάσεις των ομάδων. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα – 13 Ιανουαρίου Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες.
Προαιρετική εκδρομή στην πόλη . Παραστάσεις των ομάδων. Τελετή λήξης του
φεστιβάλ. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
4η μέρα – 14 Ιανουαρίου Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών.
*Trip to Madrid- Travel guide - https://youtu.be/5cGGJ-5kW6g

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
Hotel ***

119€
E

Extra day 40€

99€

Hostel

Extra day 33€

*Special offer: Groups that have participated on other festivals of Mediteranian
Organization have discount of 10%

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Price includes:

 Accommodation at the selected hotel in double, triple or four bedded rooms
in half board (breakfast and dinner)
 Participation fee for the festival
 Accompany during the festival
 Diploma, plaque, photos and videos
Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
 Προαιρετικές εκδρομές.
 Ατομικά έξοδα και έξοδα που δεν καλύπτονται απο το φεστιβάλ.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
 Εισιτήρια για όλες τις εκδρομές, περιηγήσεις και αξιοθέατα
 Ξεναγός στην πόλη (τιμή ανάλογα με την γλώσσα)

 Παλάτι Μαδρότης 12 €
 Ντίσκο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Extra charge for a double room per person per day: 7€
 Extra charge for a single room per person per day:
Hotel***
24€
 For every 25 people in a group the 26th person is free of charge
(*the free of charge is applied on the regular prices of each festival and does
not include the extra charges)


The organizer reserves the right to change the terms and conditions of performance
of excursions and individual items from the program due to objective circumstances.
for participation on theal:

MEDITERANIAN ORGANIZATION
www.mediteranian-folklore-festivals.org
office@mediteranian-folklore-festivals.org
Kostas Leivadiotis: +381655588026
+381114076490

