I ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΟΦΕΝΜΠΑΧ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Νοέμβριος 30 – Δεκέμβριος 03, 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.
Η Φρανκφούρτη, είναι η μεγαλύτερη πόλη στο γερμανικό κρατίδιο της Έσσης
και η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας. Είναι το μεγαλύτερο
χρηματοπιστωτικό κέντρο στην ηπειρωτική Ευρώπη και κατατάσσεται στα
κορυφαία χρηματοοικονομικά κέντρα παγκοσμίως. Λόγω της κεντρικής της θέσης
εντός της Γερμανίας και της Ευρώπης, η Φρανκφούρτη είναι ένας σημαντικός
κόμβος μεταφοράς αεροδρομίων, σιδηροδρόμων και αυτοκινητοδρόμων. Η
Φρανκφούρτη είναι επίσης κέντρο οικονομικής, πολιτιστικής, εκπαιδευτικής,
τουριστικής και διαδικτυακής κυκλοφορίας. Η Φρανκφούρτη φιλοξενεί πολλά
πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως το πανεπιστήμιο Johann Wolfgang
Goethe και το Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης, πολλά μουσεία (π.χ. Städel,
Μουσείο Natur του Senckenberg, Schirn Kunsthalle Frankfurt, Goethe House) και
δύο μεγάλους βοτανικούς κήπους, το Palmengarten Είναι η μεγαλύτερη της
Γερμανίας και ο Βοτανικός Κήπος του Πανεπιστημίου Goethe. Απολαύστε τη
διαμονή σας στη Φρανκφούρτη!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα – Νοέμβριος 30 Άφιξη στην Φρανκφούρτη. Διαμονή στο επιλεγμένο
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Διανυκτέρευση.
2η μέρα – Δεκέμβριος 01 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο.
Προαιρετική περιήγηση πόλης (Römer, Frankfurt Cathedral, Saint Paul's Church,
Goethe House, Alte Oper, etc.). Τελετή έναρξης. Παραστάσεις των ομάδων.
Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
3η μέρα – Δεκέμβριος 02 Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος για ατομικές
δραστηριότητες. Προαιρετική ξενάγηση στην πόλη (Romerberg square,
Archaeological Garden, Saalhof, Wertheim House-wood house, etc.).
Παραστάσεις των ομάδων. Τελετή λήξης. Προαιρετική βραδινή έξοδος.
Διανυκτέρευση.
4η μέρα – Δεκέμβριος 03 Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών.
*Trip to Frankfurt,Travel guide: http://youtu.be/4O6BtCL599o

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
Hotel
Hotel

***
**

119€ επιπλέον μέρα 40 €
109€ επιπλέον μέρα 36 €

* Σημείωση: Χορευτικά που έχουν πάρει μέρος σε προηγούμενα φεστιβάλ του

Mediteranian Organization έχουν 10% έκπτωση στις παραπάνω τιμές.

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
 Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα
δωμάτια με πρωινό.
 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
 Ξεναγός (τιμή ανάλογα με την γλώσσα)
 Μεταφορά απο/προς αεροδρόμιο
 Ντίσκο - 6€
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο 7€ ανά άτομο/μέρα.
 Επιπλέον χρέωση για μονόκλινο δωμάτιο:
Hotel ***
28€

 For every 25 people in a group the 26th person is free of charge
(*the free of charge is applied on the regular prices of each festival and does
not include the extra charges)
The organizer reserves the right to change the terms and conditions of the
performances, the performance of excursions and components of the program,
due to objective conditions.

MEDITERANIAN ORGANIZATION

www.mediteranian-folklore-festivals.org
Contact: +381 62 875 47 29
+381 11 407 64 90

