V ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ,
ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ
ΑΘΗΝΑ - ΑΡΑΧΩΒΑ, ΕΛΛAΔΑ
“ Acropolis ”
Ιούνιος 17 – 22, 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.
Αθήνα - Μία από τις αρχαιότερες πόλεις στον κόσμο, του οποίου η ιστορία έχει
καταγράψει πάνω από 3,400 χρόνια πριν. Στην Αθήνα, υπάρχουν πολλά όμορφα
παραδείγματα της αρχιτεκτονικής, γλυπτικής, ζωγραφικής και αρχιτεκτονικής. Το
μαργαριτάρι της αρχιτεκτονικής είναι η Ακρόπολη, η οποία αποτελεί ένα από τα
ωραιότερα δείγματα της κλασικής ελληνικής τέχνης και της αρχιτεκτονικής. Η Αθήνα
είναι το κέντρο της οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής στην Ελλάδα και η
γενέτειρα του Σωκράτη, του Περικλή, του Σοφοκλή και άλλους σημαντικούς
φιλοσόφους, συγγραφείς και πολιτικούς. Η Αράχωβα είναι ένα ορεινό χωριό και
πρώην δήμος στο δυτικό τμήμα της Βοιωτίας, Ελλάδα. Είναι ένας τουριστικός
προορισμός όσον αφορά την τοποθεσία στα βουνά, τις παραδόσεις και την εγγύτητά
του στους Δελφούς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα – Ιούνιος 17 Άφιξη στην Αθήνα/Αράχωβα. Διαμονή στο επιλεγμένο
ξενοδοχείο.Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα – Ιούνιος 18 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο Τύπου. Ελεύθερος
χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Πακέτο. Τελετή έναρξης στην Αράχωβα.
Παραστάσεις των ομάδων. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
3η μέρα – Ιούνιος 19 Πρωινό.Πληροφορίες στην αίθουσα συνεδρίων του
ξενοδοχείου. Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Πακέτο. Παραστάσεις
των ομάδων στην Αράχωβα. Τελετή λήξης. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος σε
ένα εστιατόριο - ταβέρνα. Διανυκτέρευση.
4η μέρα – Ιούνιος 20 Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος για επιμέρους δραστηριότητες και
προαιρετικές εκδρομές.Πακέτο.Προαιρετική βραδινή έξοδος .Δείπνο.Διανυκτέρευση.
5η μέρα – Ιούνιος 21 Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος για επιμέρους δραστηριότητες και
προαιρετικές εκδρομές.Πακέτο.Προαιρετική βραδινή έξοδος .Δείπνο.Διανυκτέρευση.
6η μέρα – Ιούνιος 22 Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών.
* Ταξίδι στην Αθήνα-Ταξιδιωτικό οδηγό: http://www.youtube.com/watch?v=syeW_6aceWw
* Ταξίδι στην Αράχωβα, Δελφούς- Ταξιδιωτικό οδηγό: http://youtu.be/sBgVsOz7RlQ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
Hotel ****
Hotel ***
Hotel **

220€
E

επιπλέον ημέρα 44€

179€
E

επιπλέον ημέρα 36€

169€
επιπλέον ημέρα 34€

*Σημείωση: Χορευτικά που έχουν πάρει μέρος σε πρoηγούμενα φεστιβάλ του
Mediteranian Organization έχουν 10% έκπτωση στις παραπάνω τιμές.
Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Price includes:

•Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια με
ημιδιατροφή (πρωινό, 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 καλύπτονται απο το φεστιβάλ.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ

•Τα εισιτήρια για όλα τα ταξίδια, εκδρομές και αξιοθέατα
•Εκδρομή στους Δελφούς
• Μεταφορά με λεωφορείο ανά άτομο - 12 €
• Οδηγός για όλες τις περιηγήσεις (τιμή εξαρτάται από την γλώσσα)
• Εισιτήριο για την Ακρόπολη - 12 €
• Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο
-έως 20 άτομα 300 €
-έως 50 άτομα 340 €
•Ελληνική βραδιά με δείπνο και ποτό 15 € - 20 €
•Κλαμπ - 6 €
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο 5€ ανά άτομο/μέρα.
•Επιπλέον χρέωση για μονόκλινο δωμάτιο (ανά άτομο/ ημέρα):
Hotel***
22€
•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.
for participation on th

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

+381114076490
+381628754729

