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IV ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ,
ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ
ZΑΚΥΝΘΟΣ
"Flower of the East"
Σεπτέμβριος 19 – 24, 2018.
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 Ζάκυνθος, είναι ένα από τα πιο όμορφα και δημοφιλές νησιά του Ιονίου.
Βρίσκεται νότια της Κεφαλονιάς, είναι παγκοσμίως γνωστή για τις κρυστάλλινες
παραλίες και την έντονη νυχτερινή της ζωή και είναι ένας συχνός προορισμός για
τη νεολαία. Το ναυάγιο είναι η διασημότερη παραλία στο νησί της Ζακύνθου, με
τη χρυσή άμμο και τα εξωτικά μπλε νερά της. Μην παραλείψετε να κάνετε μια
βόλτα με καραβάκι στο ναυάγιο και τις γαλάζιες σπηλιές στη διάρκεια των
διακοπών σας στη Ζάκυνθο. Διάσημες παραλίες της Ζακύνθου είναι επίσης ο
Βασιλικός, ο Γέρακας και η Σπιάνζα. Λόγω της απαλής άμμου και των καθαρών
νερών, οι παραλίες αυτές χρησιμοποιούνται ως σημεία αναπαραγωγής για τη
θαλάσσια χελώνα Καρέττα γνωστή ως η Caretta-Caretta.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα – 19 Σεπτεμβρίου Άφιξη στην Ζάκυνθο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Μεσημεριανό. Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα – 20 Σεπτεμβρίου Πρωινό. Συνέντευξη τύπου. Ελεύθερος χρόνος για
επίσκεψη των παραλιών Ναυάγιο, Κέρι, Αγ. Νικόλαος, Κρυονέρι, Μακρύς Γιαλός,
Ζιγιά. Μεσημεριανό. Προαιρετική βραδινή έξόδος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα – 21 Σεπτεμβρίου Πρωινό. Συνέντευξη τύπου και ενημέρωση. Προαιρετική
ξενάγηση στην Ζάκυνθο (Βυζαντινό μουσείο, Βενετικό κάστρο, Ναυτικό μουσείο).
Μεσημεριανό. Τελετή έναρξης του φεστιβάλ. Παραστάσεις των χορευτικών. Δείπνο.
Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
4η μέρα – 22 Σεπτεμβρίου
Πρωινό. Ελεύθερος για ατομικές δραστηριότητες.
Μεσημεριανό. Παραστάσεις των ομάδων. Τελετή λήξης του φρστιβάλ. Δείπνο.
Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
5η μέρα – 23 Σεπτεμβρίου Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες.
Μεσημεριανό. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα – 24 Σεπτεμβρίου Πρωινό. Αναχώριση απο το ξενοδοχείο. Τέλος
υπηρεσιών.
*Trip to Zakynthos – Travel guide https://youtu.be/xNTGieXhvMA

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 5 / ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Hotel ***
Hotel **
Apartments

159€
149€
139€

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 7 / ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Hotel ***
Hotel **
Apartments

219€
209€
199€

*Σημείωση: Χορευτικά που έχουν πάρει μέρος σε προηγούμενα φεστιβάλ του Mediteranian
Organization έχουν 10% έκπτωση στις παραπάνω τιμές.
*Για κάθε 20 άτομα σε ένα γκρουπ το 21ο άτομο είναι δωρεάν (* το δωρεάν ισχύει στις κανονικές
τιμές κάθε φεστιβάλ και δεν περιλαμβάνει επιπλέον χρεώσεις).

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
• Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα
δωμάτια με πλήρης διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό (Γύρος, σουβλάκι,
μπέργκερ)
• 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 όλα τα έξοδα που δεν καλύπτονται απο το φεστιβάλ.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
•Μεταφορά αεροδρόμιο - Ξενοδοχείο - Αεροδρόμιο
-OW μονή διαδρομή -λεωφορείο μέχρι 30 άτομα - 100 €
-OW μονή διαδρομή -λεωφορείο μέχρι 50 άτομα - 120 €
•Εισιτήρια για όλες τις εκδρομές, περιηγήσεις και αξιοθέατα
• Ferry Kyllini - Ζάκυνθος - Kyllini OW (μονή διαδρομή) 8 € ανά άτομο
• Βυζαντινό μουσείο -3 €, εισιτήριο
• Μουσείο Σολωμού - € 4, εισιτήριο
•Ελληνική βραδιά στο εστιατόριο για δείπνο και ένα ποτό - 15€
• Βόλτα με πλοίο 15 € ανά άτομο (μεσημεριανό γεύμα και πάρτι)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Eπιπλέον χρέωση για δίκλινο δωμάτιο 5€ ανα άτομο/μέρα.
-Eπιπλέον χρέωση για μονόκλινο δωμάτιο ανα μέρα:
Hotel ***
22€
• Η δυνατότητα παράτασης της διαμονής ανά άτομο ανά ημέρα:
Hotel ***
32€
Apartments
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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