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II ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ,
ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

‘’Tanzen und singen mit uns’’
ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ
12. – 15. Οκτώβριος 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.
Το Βερολίνο είναι η πρωτεύουσα της Γερμανίας, αλλά και ένα από τα
δεκαέξι ομόσπονδα κρατίδια της. Με πάνω από 3,4 εκατομμύρια κατοίκους
είναι η πιο πυκνοκατοικημένη κοινότητα της χώρας. Η δεύτερη μεγαλύτερη
πόλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός από τον ποταμό Spree και Havel, στην
πόλη υπάρχουν πολλά άλλα μικρότερα ρέματα και πολυάριθμες λίμνες και
δάση.
Το Βερολίνο είναι μια πόλη πολιτισμού, της πολιτικής, των μέσων
ενημέρωσης και της επιστήμης. και μία από τις πιο δημοφιλείς πόλεις της
ηπείρου. Τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τα μουσεία του
Βερολίνου έχουν διεθνή φήμη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1η μέρα - Οκτώβριος 12 Άφιξη στο Βερολίνο. Διαμονή στο επιλεγμένο
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Διανυκτέρευση.
2η μέρα - Οκτώβριος 13 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο.
Προαιρετική ξενάγηση στο Βερλίνο (Reichstag, Brandenburg γέφυρα,
Gendarmenmarkt....). Τελετή έναρξης. Παραστάσεις των ομάδων. Προαιρετική
βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
3η μέρα - Οκτώβριος 14 Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος για ατομικές
δραστηριότητες. Προαιρετική βόλτα με καραβάκι. Παραστάσεις των ομάδων.
Τελετή λήξης του φεστιβάλ. Προαιρετική βραδινή έξοδος σε παραδοσιακό
εστιατόριο με ζωντανή μουσική. Διανυκτέρευση.
4η μέρα - Οκτώβριος 15 Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών.
*Ταξίδι στο Βερολίνο- www.youtube.com/watch?v=ks2mkRbl1MU

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ:
Hotel ***
Hotel **

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

*Σημείωση: Χορευτικά που έχουν πάρει μέρος σε προηγούμενα φεστιβάλ του
Mediteranian 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
•Ξενάγηση στο Βερολίνο
-Ξεναγός (τιμή ανάλογα με την γλώσσα)
-Berlin Cathedral 8 €
-Berlin TV tower 14 €
-Jew Museum 8 €
•Δείπνο σε παραδοσιακό εστιατόριο με ζωντανή μουσική
•Βόλτα με καραβάκι
•Ντίσκο
•Ζωολογικός κήπος 14 € (με το ενυδρείο 22 €)
•Νησί μουσείο 20 €
• Potsdam 30 €

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο 7€ ανά άτομο/μέρα.
 Επιπλέον χρέωση σε μονόκλινο δωμάτιο Hotel *** 28€
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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