I ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ,
ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ
ΛΕΥΚΑΔΑ
"The Emerald Island"
Ιούνιος 22 – 27, 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.
Λευκάδα, γνωστή και ως Λευκας, είναι ενα απο τα νησιά των Επτανήσων
στο Ιόνιο Πέλαγος στη Δυτική Ελλάδα. Εκτός από τη Λευκάδα, τα Επτάνησα
αποτελούνται από την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Παξοί, Κύθηρα και
την Ιθάκη. Η Λευκάδα είναι το τέταρτο σε μέγεθος νησί, μετά την Ζάκυνθο, την
Κεφαλονιά και την Κέρκυρα. Η πρωτεύουσα του νησιού ονομάζεται επίσης
Λευκάδα. Το νησί χωρίζεται από την ηπειρωτική χώρα μόνο με ένα στενό
κανάλι, πλάτους 50 μέτρων. Υπάρχει μια μακρά και πλωτή γέφυρα που συνδέει
τη Λευκάδα με τη στεριά, η οποία είναι το μοναδικό νησί, εκτός από την
Εύβοια, προσβάσιμο με αυτοκίνητο. Κάθε χρόνο, ειδικά τους καλοκαιρινούς
μήνες, χιλιάδες τουρίστες από την Ελλάδα και το εξωτερικό επισκέπτονται τη
Λευκάδα για να απολαύσουν το ήπιο κλίμα της, τις όμορφες παραλίες, τα

πανέμορφα βουνά, την καθαρή θάλασσα και να εξερευνήσουν τον πλούσιο
πολιτισμό του νησιού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα – Ιούνιος 22 Άφιξη στο νησί της Λευκάδας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2nd day– Ιούνιος 23 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο.
Προαιρετική επίσκεψη στο Πόρτο Κατσίκι. Πακέτο. Προαιρετική βραδινή έξοδος.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3rd day– Ιούνιος 24
Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο.
Προαιρετική περιήγηση στην Λευκάδα (Castle of Agia Maura,Monastery of
Faneromeni, the Archaeological Museum, Agios Ioanis Antzoussis Church; Lefkata
cape…).Πακέτο. Τελετή έναρξης του φεστιβάλ. Παραστάσεις των χορευτικών.
Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
4th day– Ιούνιος 25 Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες.
Προαιρετική επίσκεψη στους καταράκτες του Νυδρί. Πακέτο. Παραστάσεις των
χορευτικών. Τελετή λήξης. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
5th day– Ιούνιος 26 Πρωινό. Προαιρετική επίσκεψη στα χωριά Αγ. Νικίτας,
Βασιλική, Καλαμίτσι, Σιβοτά... Ελεύθερος χρόνος στη παραλία. Πακέτο.
Προαιρετική βραδινή έξοδος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6th day – Ιούνιος 27 Πρωινό. Αναχώρηση απο το ξενοδοχείο. Τέλος υπηρεσιών.
*Trip to Lefkada – Travel guide https://youtu.be/5r-PCdOJRvE

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

129€
119€

*Σημείωση: Χορευτικά που έχουν πάρει μέρος σε προηγούμενα φεστιβάλ του
Mediteranian Organization έχουν 10% έκπτωση στις παραπάνω τιμές.

H TIMH 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 ΠΕΡΙΛΜΒΑΝΕΙ
 Προαιρετικές εκδρομές
 Ατομικά έξοδα και έξοδα που δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα του
φεστιβάλ.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
Μεταφορά με πούλμαν αεροδρόμιο - Hotel - αεροδρόμιο
- Κρουαζιέρα με καραβάκι
- Αρχαιολογικό μουσείο 4€ εισητήριο
- Ελληνική βραδία σε εστιατόριο με ζωντανή μουσική - 15€/ άτομ (δείπνο και ενα
ποτό στην τιμή)
- Ντίσκο 6€


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Eπιπλέον χρεώση για δίκλινο δωμάτιο 5€ ανα άτομο/μέρα.
 Eπιπλέον χρέωση για μονόκλινο δωμάτιο ανα μέρα:
Hotel ***
16€
 Επιπλέον ημέρα 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.
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