V ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ,
ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ
ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΠΟΛΩΝΙΑ
"Ball at Dworze Książęcym"
Ιούλιος 21-25, 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.
Κρακοβία - Μια από τις ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης και ένα από τα πιο
σημαντικά τουριστικά, πολιτιστικά, εκπαιδευτικά κέντρα της Πολωνίας θεωρείται από πολλούς ως μια πολιτιστική πρωτεύουσα του κράτους που δεν
παύει να γοητεύει. Η παλιά πόλη της Κρακοβίας περιλαμβάνεται στον κατάλογο
της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Οι ηθοποιοί, μουσικοί,
ζωγράφοι, φτιάχνουν την μοναδική ατμόσφαιρα και την «μαγεία» της πόλης ,
όπου κάθε στιγμή γίνεται ιστορία. Η Κρακοβία είναι ένα φαινόμενο που
συνδυάζει την παράδοση και το παρελθόν με το παρόν .Κρακοβία είναι δυναμική,
κοσμοπολίτικη πόλη, γεμάτη ενέργεια και πολλή διασκέδαση, όπου ο κάθε
επισκέπτης θα βρει τα ενδιαφέροντά του και τις προτιμήσεις του.Η Κρακοβία
είναι μια πόλη φιλική προς τους ανθρώπους και έχει μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα .
Ένα σημαντικό πολιτιστικό, οικονομικό, επικοινωνιακό και τουριστικό κέντρο. Η
πόλη βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Βιστούλα και είναι μια από τις
παλαιότερες πόλεις και η δεύτερη μεγαλύτερη της Πολωνίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα – Ιούλιος 21
Άφιξη στην Κρακοβία. Διαμονή στο επιλεγμένο
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα – Ιούλιος 22
Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο.
Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Τελετή έναρξης. Παρουσίαση των
ομάδων.Δείπνο. Προαιρετικά, βραδινή έξοδος σε κλάμπ.Διανυκτέρευση.
3η μέρα – Ιούλιος 23
Πρωινό. Ενημέρωση, παρουσιάσεις στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ξενοδοχείου. Προαιρετικά, επίσκεψη στα αξιοθέατα της πόλης,
Πύλη του Aγ.Φλόριαν, Krakow Barbican, Βασιλική της Παρθένου Μαρίας,
αλατωρυχεία, το Εθνικό Μουσείο... Παρουσίαση των ομάδων. Τελετή λήξης του
Φεστιβάλ. Δείπνο. Προαιρετικά, βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
4η μέρα – Ιούλιος 24
Πρωινό.
Ελεύθερος
χρόνος
για
ατομικές
δραστηριότητες. Πακέτο. Προαιρετικά, βραδινή έξοδος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα – Ιούλιος 25

Πρωινό.Αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών.

* Ταξίδι στην Κρακοβία -Τουριστικός οδηγός http://www.youtube.com/watch?v=i83dMuuWIyc

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
Hotel Leopolis www.leopolis.com.pl
***
Hotel **
www.hotelestudenckie.pl/index.php?piast-hotel

119 €
επιπλέον ημέρα 30 €

109 €
επιπλέον ημέρα 28 €

Hostel

99 €
επιπλέον ημέρα 25 €

*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 Leopolis www.leopolis.com.pl
***
Hotel **
www.hotelestudenckie.pl/index.php?piast-hote

170 €
επιπλέον ημέρα 30 €

160 €
επιπλέον ημέρα 28 €

Hostel

150 €
επιπλέον ημέρα 25 €

Στην τιμη περιλανβανεται μεταφορα με λεωφορειο Απο αθηνα
Hotel Leopolis www.leopolis.com.pl
***
Hotel **
www.hotelestudenckie.pl/index.php?piast-hote

182 €
επιπλέον ημέρα 30 €

172 €
επιπλέον ημέρα 28 €

Hostel

162 €
επιπλέον ημέρα 25 €

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια
με ημιδιατροφή (πρωινό,δείπνο).
•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
•Εισιτήρια για όλες τις εκδρομές, περιηγήσεις και αξιοθέατα
•Ξενάγηση στην πόλη
-Τιμή λεωφορείου μεταφοράς ανά άτομο - 10 €
-Barbikan – 2€, εισιτήριο
-Εθνικό Μουσείο - 8,50 €, εισιτήριο
-Οδηγός για την επίσκεψη της Κρακοβίας 80-100 € (τιμή ανάλογα με την γλώσσα)
• Μεταφορά αεροδρόμιο της Κρακοβίας - ξενοδοχείο - αεροδρόμιο της Κρακοβίας
-OW (μονή διαδρομή) - λεωφορειο μέχρι 30 άτομα - 280 €
-OW (μονή διαδρομή) - λεωφορειο μέχρι 50 άτομα - 340 €

•Εκδρομή - αλατωρυχείo- ένα μονοήμερο ταξίδι με λεωφορείο τιμή ανά άτομο 22€
•Κρουαζιερα– 6 €
•Κλαμπ - 5€
•Δείπνο σε ένα εστιατόριο (ένα ποτό περιλαμβάνεται στην τιμή)- 15 €
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο 5€ ανά άτομο/μέρα.
•Επιπλέον χρέωση σε μονόκλινο δωμάτιο ανά ημέρα
Hotel Leopolis 18€
•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

