VII ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ,
ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ
ΠΑΡΙΣΙ - ΓΑΛΛΙΑ
¨Dance in France¨
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 02 - 05 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.
Παρίσι - πρωτεύουσα της Γαλλίας, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Σηκουάνα
και μακριά από τη θάλασσα περίπου 170 χιλιόμετρα. Πολιτικό, βιομηχανικό,
εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της Γαλλίας. Ένας από τους πιο ελκυστικούς
τουριστικούς προορισμούς, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.
Περισσότερο από κάθε άλλη μητρόπολη, είναι η φαντασία, η πόλη των καλλιτεχνών,
των μποέμ, με εξαιρετική κουζίνα την υψηλή μόδα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα - Νοέμβριος 02 Άφιξη στο Παρίσι. Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο.
Ελεύθερος χρόνος για επιμέρους δραστηριότητες. Διανυκτέρευση.
2η μέρα - Νοέμβριος 03 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο Τύπου. Προαιρετικά,
δυνατότητα οργανωμένης περιήγησης σε αξιοθέατα (τον Πύργο του Άιφελ, την Εθνική

Λυρική Σκηνή, την Παναγία των Παρισίων. Τελετή έναρξης. Παρουσίαση των ομάδων.
Προαιρετικά, δυνατότητα οργανωμένης εξόδου. Διανυκτέρευση.
3η μέρα - Νοέμβριος 04 Πρωινό. Πληροφορίες παρουσιάσεις στο συνεδριακό χώρο
του ξενοδοχείου. Δυνατότητα περιήγησης στα αξιοθέατα (Μουσείο του Λούβρου,
Αψίδα του Θριάμβου, κλπ). Ελεύθερος χρόνος για επιμέρους δραστηριότητες.
Παρουσίαση ομάδων. Προαιρετικά, δυνατότητα οργανωμένης εξόδου. Διανυκτέρευση.
4η μέρα - Νοέμβριος 05 Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών.
* Ταξίδι στο Παρίσι-Ταξιδιωτικός Οδηγός: http://www.youtube.com/watch?v=lbw29ERS5f8

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
Hotel Kyriad***
Hotel Campanile***
Hotel Premier Classe**/*
Hotel Formula 1*

www.kyriad.com
119€ επιπλέον μέρα 40€
www.campanile.com
119€ επιπλέον μέρα 40€
www.premiereclasse.com 89€ επιπλέον μέρα 30€
79€ επιπλέον μέρα 26€

* 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.
•Ξεναγός κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
•Αναμνηστικά διπλώματα και πλακέτες, φωτογραφίες και βίντεο.
Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

•Προαιρετικές εκδρομές.
•Επιμέρους δαπάνες και όλες τις δαπάνες που δεν καλύπτονται από 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).
Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο.
Δείπνο σε εστιατόριο με ζωντανή μουσική (διεθνής κουζίνα),με ποτό - 15€.
Βόλτα με πλοιάριο στο ποτάμι Σηκουάνα 15-20€.
Κλαμπ - 9€.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο 7€ ανά άτομο/μέρα.
 Eπιπλέον χρεώση για μονόκλινο δωμάτιο 28€.
• 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: +381114076490
+381628754723

