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ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ
"Zlata Praha i Budapest"
Oκτώβριος 25 – 29, 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.
Βουδαπέστη - είναι η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Είναι βιομηχανικό,
οικονομικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό 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. Μια πόλη που βρίσκεται κάτω και στις
δύο όχθες του ποταμού τόσο μεγάλη όσο είναι Δούναβη και θεωρείται ως μία
από τις πιο όμορφες πόλεις της Ευρώπης.
Πράγα - Η χρυσή πόλη, η πόλη των εκατοντάδων πύργων, η μητέρα όλων
των πόλεων, όπως την ονομαάζουν. Είναι η πιο ρομαντική, πιο όμορφη και
καλοδιατηρημένη πόλη στην Ευρώπη. Από τον 10ο αιώνα, αποτελεί το σπίτι των
πριγκίπων, βασιλέων, αυτοκρατόρων και προέδρων. Τέλειος συνδυασμός του
Γοτθικ, της Αναγέννησης, του Μπαρόκ και της μοντέρνας τεχνης. Σήμερα, η Πράγα
είναι μια ευρωπαϊκή μητρόπολη, γεμάτη ζωή, με πολλα εμπορικά κέντρα και
αμέτρητα μπαρ και εστιατόρια, που σερβίρουν εξαιρετική τσέχικη μπύρα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα – Οκτώβριος 25 Άφιξη στην Βουδαπέστη. Διαμονή στο επιλεγμένο
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα – Οκτώβριος 26 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο.
Πακέτο. Προαιρετική ξενάγηση στην Βουδαπέστη (Heroes' Square, Opera, Citadel,
Parliament, Elisabeth Bridge). Τελετή έναρξης. Παραστάσεις των ομάδων. Δείπνο.
Προαιρετική βραδινή έξοδος σε παραδοσιακό εστιατόριο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα – Οκτώβριος 27 Πρωινό. Αναχώρηση για Πράγα. Πακέτο. Προαιρετική
εκδρομή Karlovy Vary. Παραστάσεις των ομάδων. Τελετή λήξης. Δείπνο.
Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
4η μέρα - Οκτώβριος 28 Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος για ατομικά έξοδα. Πακέτο.
Προαιρετική έξοδος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα - Οκτώβριος 29 Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών.
*Tαξίιδι στην Πράγα - Travelguide www.youtube.com/watch?v=kT43UcBJO5A
*Tαξίδι στην Βουδαπέστη - Travelguide www.youtube.com/watch?v=ppyzJFjmzT8

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
Prague Hotel Top **** + Budapest Hotel *** Canada/Berlin/Zuglo
www.tophotel.cz

www.canada-hotel.hu / www.zuglohotel.hu / www.hotelberlin.hu

119 €, επιπλέον μέρα 30 €
Prague Hotel Top **** + Budapest Hotel *** Naama/Premium
Apartments
www.tophotel.cz / www.naamahotel.com

99 €, επιπλέον μέρα 25 €
Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
 Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, σε δίκλινα, 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 αξιοθέατα
 Ξεναγός Βουδαπέστη / Πράγα 80-100 € (ανάλογα με την γλώσσα)
 Μεταφορά απο / προς αεροδρόμιο
- OW (ανά διαδρομή) πούλμαν εώς 30 άτομα - 110€ Βουδαπέστη / 250€ Πράγα
- OW (ανά διαδρομή) πούλμαν εώς 50 άτομα - 120€ Βουδαπέστη / 280€ Πράγα
 Δείπνο σε παραδοσιακό εστιατόριο με ζωντανή μουσική - 15€
 Βόλτα με καραβάκι στον Δούναβη Βουδαπέστη / Vltava Πράγα - 6€
 Ντίσκο - 6€
 Kάρλοβι Βάρι – Πούλμαν 25€ ανά άτομο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Επιπλέον χρέωση για δίκλινο δωμάτιο 5€ ανά άτομο/μέρα
 Eπιπλέον χρέωση για μονόκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μέρα:
Hotel Top**** + Hotel*** Canada/Berlin/Zuglo 21€
Hotel Top**** + Hotel***Naama/ Apartmani Premium 18€
 Σε κάθε 20 άτομα το 21ο 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.
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