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III ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ
ΝEΟΙ ΠΟΡΟΙ
"Spirit of Platamon"
22 – 27. july 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.
Στη Νότια Πιερία περίπου 42χλμ. από την Κατερίνη βρίσκεται το πανέμορφο
χωριό Νέοι Πόροι. Πρόκειται για έναν από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς
προορισμούς του Νομού Πιερίας, το οποίο συνδυάζει βουνό με θάλασσα. Η
πανέμορφη και αμμώδης παραλία, η καθαρή θάλασσα και οι παροχές που
μπορείτε να βρείτε εκεί, την καθιστούν ως μια από τις πιο όμορφες και
πολυσύχναστες παραλίες. Η παραλία είναι οργανωμένη και η πρόσβαση της είναι
πολύ εύκολη. Το χωριό αποτελεί πρότυπο πολεοδομικού σχεδίου, με κύριο
χαρακτηριστικό τους άπλετους κοινόχρηστους χώρους.
Στους Νέους Πόρους υπάρχουν υποδομές όπως ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα
δωμάτια, ταβέρνες, μπαρ, καφετέριες, ιατρείο, φαρμακείο, σούπερ μάρκετ,
κρεοπωλεία, περίπτερα κ.α. Πραγματικά αξίζει να επισκεφθείτε τους Νέους
Πόρους! Το τοπίο που θα αντικρίσετε θα σας μαγέψει!

PROGRAM:
PROM

:

1.μέρα - 22.07. Άφιξη στους Νέους Πόρους. Διαμονή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
2.μέρα - 23.07. Πρωινό. Συνέντευξη τύπου στο Κέντρο Τύπου. Προαιρετικές
εκδρομές. Πακέτο. Ελεύθερος χρόνος. Τελετή έναρξης του φεστιβάλ. Παραστάσεις των
ομάδων. Δείπνο. Προαιρετικά, νυχτερινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
3.μέρα - 24.07. Πρωινό. Ενημέρωση, παρουσίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
ξενοδοχείου. Προαιρετικές εκδρομές. Πακέτο. Παραστάσεις των χορευτικών και τελετή
λήξης του φεστιβάλ. Δείπνο. Προαιρετικά, νυχτερινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
4.μέρα - 25.07. Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες ή
κρουαζιέρα με καραβάκι. Πακέτο. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή
έξοδος. Διανυκτέρευση.
5.μέρα - 26.07. Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Πακέτο.
Εελεύθερος χρόνος. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
6.μέρα - 27.07. Πρωινό. Αναχώρηση απο το ξενοδοχείο.
*Tourist guide for Nei Pori: https://www.youtube.com/watch?v=CJx_eBnozA8

PO OSOBI:
ΤΙΜΗ CENA
ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ:

Hotel ***

139 €
Επιπλέον μέρα 28€

A category Apartments

119 €
Επιπλέον μέρα 24€

*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:
 Μεταφορά με πούλμαν αεροδρόμιο - ξενοδοζείο - αεροδρόμιο
- OW μονή διαδρομή -πούλμαν μέχρι 30 άτομα - 280€
- OW μονή διαδρομή -πούλμαν μέχρι 50 άτομα - 320€
 Εισητήρια για εκδρομές:
- Λευκός Πύργος: 3€
- Εμπορικό κέντρο Cosmos
 Ξεναγός στην Θεσς/νίκη 80€ - 100€ (τιμή ανάλογα με την γλώσσα)
 Ξεναγήσεις για όλες τις εκδρομές
- Κρουαζιέρα με καραβάκι στο Αγ. Όρος- ολοήμερη εκδρομή - 25€ με
λεωφορείο
- Κρουαζιέρα με καραβάκι στο Αγ. Όρος- ολοήμερη εκδρομή - 20€
χωρίς λεωφορείο
 Ολοήμερη εκδροή με λεωφορείο, ανα άτομο - 15€
 Βραδινή έξοδος 5€
 Ελληνική βραδιά, με ζωντανή μουσική, δείπνο και ένα ποτό στην τιμή 12€
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 Επιπλέον χρέωση για 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..
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