VI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ,
ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ
NIKAIA - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ, ΓΑΛΛΙΑ
"Méditerranée dance"
Νοέμβριος 09 – 12, 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.
Νίκαια - όσον αφορά τη δημοτικότητα και την κυκλοφορία είναι η δεύτερη
μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας. Η πόλη της Νίκαιας ιδρύθηκε περίπου 350 χρόνια π.Χ.
από τους Έλληνες και την ονόμασαν Νίκαια από τους θεά της νίκης, Νίκη. Στη Νίκαια
σήμερα, εκτός από καταγάλανα νερά, θα βρείτε μια πανέμορφη Παλιά Πόλη,
ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική κίνηση με 19 μουσεία και γκαλερί και πληθώρα ιστορικών
κτιρίων, όπως η Όπερα και η Ρωσική Ορθόδοξη Μητρόπολη Αγίoυ Νικόλαου, που
ανακαινίστηκαν το 2010 για τον εορτασμό των 150 χρόνων από την προσάρτηση της
πόλης στο γαλλικό κράτος.Η πόλη του Μόντε Κάρλο, γνωστή ως παράδεισος των
παικτών, βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, ώστε μπορείτε να απολαύσετε το μεσογειακό
κλίμα και πολυτελή ξενοδοχεία με τον καλύτερο τρόπο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα - Νοέμβριος 09 Άφιξη στη Νικαία. Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο.
Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα - Νοέμβριος 10 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο Τύπου.
Προαιρετικά, περιήγηση στη Νικαία(Aγγλικός περίπατος, το Hotel Negresko,
Πλατεία Γκαριμπάλντι, πλατεία Massena, Λεωφόρο Jean Madsen, Gazebo, κλπ).
Τελετή έναρξης. Παρουσίαση των ομάδων. Δείπνο. Προαιρετική, βραδινή έξοδος .
Διανυκτέρευση.
3η μέρα - Νοέμβριος 11 Πρωινό. Ενημέρωση, παρουσιάσεις στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ξενοδοχείου. Προαιρετικά, περιήγηση στο Μόντε Κάρλο(η πίστα
της Formula 1,Καζίνο ...) .Παρουσίαση των ομάδων. Τελετή λήξης του Φεστιβάλ,
απονομή αναμνηστικών πλακετών. Δείπνο. Προαιρετικά,βραδινή έξοδος.
Διανυκτέρευση.
4η μέρα - Νοέμβριος 12 Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών.
*Ταξίδι στο Μονακό-Ταξιδιωτικός Οδηγός: http://www.youtube.com/watch?v=WNuvyHXcz0M

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ
Hotel Azurea
***

129€
επιπλέον ημέρα 43€
109€
Hotel Premiere Classe */** www.premiereclasse.com
επιπλέον ημέρα 36€
99€
Hotel Formule 1*
επιπλέον ημέρα 33€
*Σημείωση: Χορευτικά που έχουν πάρει μέρος σε πρoηγούμενα 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, δείπνο).
•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 αξιοθέατα
•Οδηγός για όλες τις οργανωμένες εκδρομές (τιμή ανάλογα με τη γλώσσα)
www.hotel-azurea.com

•Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο
- OW (μονή διαδρομή) μεταφορά με λεωφορείο μέχρι 30 άτομα - 340 €
- OW (μονή διαδρομή) μεταφορά με λεωφορείο μέχρι 50 άτομα - 380 €
•Δείπνο στο εστιατόριο 15€ - 20 € (δείπνος και ένα ποτό περιλαμβάνονται στη τιμή)
•Εκδρομή στο Μόντε Κάρλο τιμή μεταφοράς με λεωφορείο ανά άτομο - 12 €
•Κλαμπ - 7€
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο 7€ ανά άτομο/μέρα.
•Επιπλέον χρέωση για μονόκλινο δωμάτιο (ανά άτομο/ ημέρα):
Hotel Azurea*** 26€
Hotel Premiere Classe*/** 23€
•Σε κάθε 25 άτομα το 26ο 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

