II ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ,
ΧΟΡΟΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ
ΕΥΒΟΙΑ
"Magic of the Mediterranean"
27 Ιουλίου – 01 Αυγούστου, 2017
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.
Εύβοια, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί στην Ελλάδα και το τρίτο μεγαλύτερο
στην Ανατολική Μεσσόγειο. Το νησί έχει και δύο γέφυρες που συνδέουν το νησί
με τη στεριά. Η Εύβοια έχει καταπληκτικές παραλίες, ευχάριστο κλίμα, υπέροχα
μνημεία και δυνατότητα για πολλές δραστηριότητες κάνοντας την έναν πολύ
δίασημο καλοκαιρινό προορισμό. Το νησί έχει συνολική επιφάνεια 3,580 km2,
ενώ η ακτή της είναι 48 km μακρυά και έχει 220,000 μόνιμους κατοίκους. Όπως
και τα περισσότερα Ελληνικά νησία, έτσι και η Εύβοια στο παρελθόν ήταν γνωστή
και με άλλα ονόματα όπως Μάκρις και Δολίχη λόγω του σχήματος του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα – 27 Ιουλίου Άφιξη στο νησί της Εύβοιας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα – 28 Ιουλίου Πρωινό. Συνέντευξη τύπου. Προαιρετική επίσκεψη στην
παραλία Πευκή ή Κάλαμος. Πακέτο. Πεοαιρετική βραδινή έξοδος. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα – 29 Ιουλίου Πρωινό. Ενημέρωση τον ομάδων. Προαιρετική ξενάγηση
(Γέφυρα Χαλκή, καστρο καραμπαμπα , αρχαιολογικο μουσειο ερετριας, εκκλησία
του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου…). Πακέτο. Τελετή έναρξης του φεστιβάλ.
Παραστάσεις των ομάδων. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
4η μέρα – 30 Ιουλίου Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες.
Προαιρετική επίσκεψη στο μουσείο κρασιού Τζιβάνι, εκκλησία Αγ. Παρασκευής.
Πακέτο. Παραστάσεις των ομάδων. Τελετή λήξης του φεστιβάλ. Δείπνο.
Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
5η μέρα – 31 Ιουλίου Πρωινό. Προαιρετική επίσκεψη στα ιαματικά λουτρά της
Εδιψού… Ελεύθερος χρόνος στην παραλία ή προαιρετική βόλτα μ καραβάκι.
Πακέτο. Προαιρειτκή βραδινή έξοδος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα – 01 ΑυγούστουΠρωινό. Αναχώρηση απο το ξενοδοχείο. Τέλος
υπηρεσιών.
*Tαξίδι στην Εύβοια -

https://www.youtube.com/watch?v=x7e20NXHTyo

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
Hotel ***
Hotel **/Apartments

139€
119€

*Σημείωση: Χορευτικά που έχουν πάρει μέρος σε πρηγούμενα φεστιβάλ του
Mediteranian Organization έχουν 10% έκπτωση στις παραπανω τιμές.
Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοείο σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα
δωμάτια με ημιδιατροφή (πρωινό, δείπνο,+ πακέτο)
 Συμμετοχή στο φεστιβάλ
 Συνοδός κατα την διάρκεια του φεστιβάλ
 Αναμηστικά διπλώματα, φωτογραφίες και βίντεο

Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
 Προαιρετικές εκδρομές
 Ατομικά έξοδα και έξοδα που δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ








Μεταφορά με πούλμαν αεροδρόμιο - ξενοδοχείο - αεροδρόμιο
Κρουαζιέρα με καραβάκι
Kάστρο Καραμπαμπά
Aρχαιολογικό μουσείο Ερέτριας
Μουσείο κρασιού Τζιβάνι
Ιαματικά λουτρά της Εδιψού
Ελληνική βραδιά σε εστιατόριο με ζωντανή μουσική - 15€ ανα άτομο (δείπνο
καιένα ποτό στην τιμή)
 Ντίσκο 6€
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Eπιπλέον χρέωση για δίκλινο δωμάτιο 5€ ανά άτομο ανά μέρα.
 Επιπλέον χρέωση για μονόκλινο δωμάτιο ανα μέρα:
Hotel ***
16€
 Δυνατότητα επιπλέον μέρας ανα άτομο/μέρα:

Hotel ***
26€
Apartments
24€
 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

