I ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ,
ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

ΒΑΡΣΟΒΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ
“Dancing in the Phoenix city”
Σεπτέμβριος 21 – 24, 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 Βαρσοβία είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας.
Βρίσκεται στον ποταμό Βιστούλα στην ανατολική-κεντρική Πολωνία.
Το 2012 η Economist Intelligence Unit κατέταξε τη Βαρσοβία ως μία από τις πιο
ζωντανές πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης. Σήμερα η Βαρσοβία θεωρείται
σημαντικός διεθνής τουριστικός προορισμός και σημαντικός πολιτιστικός,
πολιτικός και οικονομικός κόμβος.
Η Βαρσοβία έχει επίσης αποκαληθεί "κομψή πολιτιστική πρωτεύουσα της
Ανατολικής Ευρώπης με ακμάζουσες σκηνές τέχνης, club και εστιατόρια".
Το ιστορικό κέντρο της πόλης της Βαρσοβίας με τη γραφική παλιά πόλη του το
1980 αναδείχθηκε ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η Βαρσοβία
προσφέρει πολλά παραδείγματα αρχιτεκτονικής από τις γοτθικές, αναγεννησιακές,
μπαρόκ, νεοκλασικές και σύγχρονες περιόδους και περίπου το ένα τέταρτο της
πόλης είναι γεμάτο με πολυτελή πάρκα και βασιλικούς κήπους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα – Σεπτέμβριος 21 Άφιξη στην Βαρσοβία. Διαμονή στο επιλεγμένο
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα – Σεπτέμβριος 22 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο.
Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Προαιρετική περιήγηση της
Βαρσοβίας (Palace of Culture and Science, Łazienki Park, Sigismund's Column,
Warsaw Old Town, Old Town Market Place, Warsaw κ.λ.π.). Τελετή έναρξης.
Παραστάσεις των ομάδων. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος σε παραδοσιακό
εστιατόριο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα – Σεπτέμβριος 23 Πρωινό. Προαιρετική βόλτα με καραβάκι. Παραστάσεις
των ομάδων. Τελετή λήξης. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
4η μέρα – Σεπτέμβριος 24 Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών.
*Ταξίδι στη Βαρσοβία: Tour Guide- www.youtube.com/watch?v=HZOhgIrPH4s

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
Hotel ***

109€, επιπλέον μέρα 36 €

Hotel **

99 €, επιπλέον μέρα 33 €

Dorm

89 €, επιπλέον μέρα 30 €

* 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 ημιδιατροφή (πρωινό, δείπνο).
 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
• Μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο
- ΟW (μονή διαδρομή) πούλμαν εώς 25 άτομα
- ΟW (μονή διαδρομή) πούλμαν εώς 50 άτομα
• Εκδρομή Βαρσοβία:

- Ξεναγός στην Βαρσοβία (τιμή ανάλογα με την γλώσσα)
• Δείπνο σε παραδοσιακό εστιατόριο με ζωντανή μουσική
•Ντίσκο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Eπιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο 5€ ανά άτομο/μέρα.
 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).
The organizer reserves the right to change the terms and conditions of performance
of excursions and of individual items of the program due to objective circumstances.

MEDITERANIAN ORGANIZATION
www.mediteranian-folklore-festivals.org
office@mediteranian-folklore-festivals.org
Kostas Leivadiotis: +381655588026
+381114076490
+381628754729

