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14° ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ,
ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ,ΟΥΓΓΑΡΙΑ
“Citadella”

Μάρτιος 09 – 12, 2018.
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.
H Βουδαπέστη–είναι η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Είναι βιομηχανικό, οικονομικό,
πολιτιστικό, και τουριστικό κέντρο. Είναι η μεγαλύτερη πόλη της Ουγγαρίας και
φιλοξενεί σχεδόν 2.000.000 ανθρώπους. Χωρίζεται σε τρεις τομείς: Βούδα, Όμπουντα
και η Πέστη - οι οποίοι ενώθηκαν και σχημάτισαν την Βουδαπέστη στις 17 Νοεμβρίου
1873. Το 1950. συγχωνεύθηκαν σε πολλούς άλλους τομείς. Έχει ιστορία πάνω από
1500 χρόνια και η πολιτιστική κληρονομιά που άφησαν πίσω πολλοί πολιτισμοί,
κάνουν τη Βουδαπέστη μοναδική. Από την άλλη πλευρά το γραφικό Szentendre, ένα
ιστορικό μνημείο, που χτίστηκε από τους εμπόρους της Σερβίας κατά τον 18ο αιώνα,
το οποίο με τη γοητεία και την ομορφιά του, θα σας αφήσει άφωνους. Αν προσθέσετε
στον πλούτο της και την πολυμορφία της πολιτιστικής ζωής, τότε σίγουρα η
διασκέδασή σας είναι εγγυημένη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
1η μέρα - 09/03 Άφιξη στη Βουδαπέστη. Διαμονή σε επιλεγμένο
ξενοδοχείο.Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα - 10/03 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο Τύπου. Προαιρετική
ξενάγηση της Βουδαπέστης (Πλατεία Ηρώων, Όπερα, Citadel, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, Γέφυρα Elisabeth...).Πακέτο . Τελετή έναρξης. Παρουσίαση των
ομάδων. Δείπνο. Προαιρετική βόλτα σε εστιατόριο με τσιγγάνικη μουσική.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα -11/03 Πρωινό.Προαιρετική βόλτα με πλοιάριο στον ποταμό Δούναβη.
Συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο Τύπου. Πακέτο . Παρουσίαση των ομάδων.Τελετή
λήξης. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
4η μέρα -12/03 Πρωινό. Αναχώρηση. Λήξη των υπηρεσιών.
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
HOTEL GOLDEN PARK ****

www.goldenparkhotel.hu

129€ επιπλέον ημέρα 43€
HOTEL MEDOSZ ***+
www.medoszhotel.hu
119€ επιπλέον ημέρα 40€
HOTEL CANADA ***+
www.canada-hotel.hu
109€ επιπλέον ημέρα 36€
HOTEL BERLIN ***
www.hotelberlin.hu
109€ επιπλέον ημέρα 36€
HOTEL ZUGLO ***
www.zuglohotel.hu
109€ επιπλέον ημέρα 36€
HOTEL NAAMA ***
www.naamahotel.com
99€ επιπλέον ημέρα 33€
www.premiumapartman.hu
APARTMENTS PREMIUM
99€ επιπλέον ημέρα 33€
*Ταξίδι στη Βουδαπέστη-Ταξιδιωτικός Οδηγός: http://www.youtube.com/watch?v=ppyzJFjmzT8

*Σημείωση: Χορευτικά που έχουν πάρει μέρος σε προηγούμενα φεστιβάλ του
Mediteranian Organization έχουν 10% έκπτωση στις παραπάνω τιμές.
* Για κάθε 20 άτομα σε ένα γκρουπ το 21O άτομο είναι δωρεάν (* το δωρεάν ισχύει
στις κανονικές τιμές κάθε φεστιβάλ και δεν περιλαμβάνει επιπλέον χρεώσεις).
Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, σε δικλινα, 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
• Εισιτήρια για όλες τις εκδρομές, περιηγήσεις και τα αξιοθέατα
• Ξεναγος για την Βουδαπέστη 80-100 € (τιμή ανάλογα με την γλώσσα)
•Μεταφορά Αεροδρόμιο Βουδαπέστης - Ξενοδοχείο Αεροδρόμιο Βουδαπέστης
OW(μονή διαδρομή) λεωφορείο έως 30
άτομα - 110 €
OW(μονή διαδρομή) λεωφορείο έως 50
άτομα - 120 €
• Ξενάγηση στην πόλη
-Τιμή λεωφορείου μεταφοράς ανά άτομο - 10€
- Κοινοβούλιο - 6 €, εισιτήριο
• Δείπνο σε εστιατόριο με ζωντανή μουσική, με ένα
ποτό τιμή - 15 €
•Kρουαζιέρα στο Δούναβη – 6€
•Κλαμπ 6€
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο 5€ ανά άτομο/μέρα.
•Επιπλέον χρεώση για μονόκλινο δωμάτιο, ανά άτομο/ημέρα:
Hotel Golden Park
30€
Hotel Medosz
28€
Hotel Canada/Berlin/Zuglo
25€
Hotel Naama
23€
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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