I ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ,
ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

ΚΡΑΙΟΒΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ
“Dancing in Pelendava”
Σεπτέμβριος 28 – Oκτώβριος 01, 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.
Κραϊόβα, η 6η μεγαλύτερη πόλη της Ρουμανίας και η πρωτεύουσα του νομού
Dolj, βρίσκεται κοντά στην ανατολική όχθη του ποταμού Jiu στο κέντρο της Oltenia.
Είναι ένα μακροχρόνιο πολιτικό κέντρο και η κύρια εμπορική πόλη δυτικά του
Βουκουρεστίου και η σημαντικότερη πόλη της Oltenia.
Περπατήστε στους δρόμους στο παλιό κομμάτι της πόλης, όπου, πριν από
200 χρόνια, οι έμποροι πουλούσαν τα προϊόντα τους. Θαυμάστε τα ξυλόγλυπτα
σπίτια και τις παλιές εκκλησίες, διακοσμημένες με βιτρό. Για μια στιγμή
χαλάρωσης, μπείτε σε μια από τις καφετέριες από το παλιό κέντρο της Craiova ή
στα εστιατόρια με μενού για όλα τα γούστα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα – Σεπτέμβριος 28 Άφιξη στην Κραϊόβα. Διαμονή στο επιλεγμένο
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα – Σεπτέμβριος 29 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο.
Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Πακέτο. Προαιρετική ξενάγηση
στην Κραϊόβα (Nicolae Romanescu Park, Mihai Viteazu Square, Botanical Garden
etc.). Τελετή έναρξης. Παραστάσεις των ομάδων. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή
έξοδος. Διανυκτέρευση.
3η μέρα – Σεπτέμβριος 30 Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες
Πακέτο. Παραστάσεις των ομάδων. Τελετή λήξης. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή
έξοδος. Διανυκτέρευση.
4η μέρα – Οκτώβριος 01 Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών.
*Tαξίδι στην Κραίόβα: Tour Guide- www.youtube.com/watch?v=KGufZEAAQCU

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
Hotel ****

119€, επιπλέον μέρα 40 €

Hotel **/***

99 €, επιπλέον μέρσ 33 €

Hotel */Hostel

79 €, επιπλέον μέρα 26 €

* Σημείωση - Χορευτικά που έχουν πάρει μέρος σε προηγούμενα φεστιβάλ του
Mediteranian έχουν έκπτωση 10% στις παραπάνω τιμές.

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
• Μεταφορά απο/προς το αεροδρόμιο
- OW (μονή διαδρομή) πούλμαν εώς 25 άτομα - 230 €
- OW (μονή διαδρομή) πούλμαν εώς 50 άτομα - 300 €
• Εκδρομή Κραϊόβα:
- Ξεναγός στην Κραϊόβα (τιμή ανάλογα με την γλώσσα)
• Δείπνο σε παραδοσιακό εστιατόριο με ζωντανή μουσική

•Ντίσκο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Eπιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο 5€ ανά άτομο/μέρα.
 Επιπλέον χρέωση για μονόκλινο δωμάτιο (ανά άτομο/ ημέρα): Hotel *** 28€.
 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.

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

