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MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL DLA DZIECI
Kallithea,Chalkidiki – GRECJA
“Chalkidiki adventure”
Sierpień 16 – 21 , 2019
Organizatorem festiwalu jest Mediteranian Organization we współpracy z
lokalnymi władzami smorządowymi, izbami handlowymi oraz lokalnymi zespołami.
Festiwal odbędzie się pod patronatem lokalnych oraz międzynarodowych mediów.
Prezydenci miast, z których pochodzą uczestnicy lub ich zastępcy będą
honorowymi gośćmi festiwalu na koszt organizatora. Półwysep Chalkidiki jest
półwyspem północnej części Morza Egejskiego,części Grecji, prowincji Morza
Egejskiego. Obszar jest pagórkowaty.Najwyższy szczyt znajduje się na Świętej
Górze, aż 2033 m, podczas gdy we wnętrzu głównej części Chalkidiki znajdują się
góry o ponad 1000 m. Kalithea to nowoczesne kosmopolityczne miejsce dla
turystów z dala od Thessaloniki 90 km. Jest również znana jako Maldepe. Znajduje
się na wschodniej stronie półwyspu Kassandra. W tym regionie odkryto starożytną
świątynię poświęconą Dionizosowi i Nimfim, a także Wielką Świątynię poświęconą
Amon Zevsowi, należącemu do klasycznej epoki greckiej i hellenistycznej.

PROGRAM
1 Dzień -16.08. Przyjazd do Kallithea. Zameldowanie w wybranym hotelu. Czas
wolny. Kolacja. Nocleg.
2 Dzień – 17.08. Śniadanie. Konferencja prasowa. Trasa wokół wiosek na półwyspie
Kassandra, Halkidiki.Obiad. Ceremonia otwarcia. Występy grup. Kolacja.
Nocleg.
3 Dzień – 18.08. Śniadanie. Spotkanie informacyjne. Wycieczka fakultatywna do
Salonik.Obiad.Występy grup. Ceremonia zamknięcia. Kolacja. Nocleg

4 Dzień –19.08. Śniadanie. Czas wolny na plaży lub fakultatywna wycieczka – rejs
statkiem.Obiad.Możliwość zorganizownia wyjścia na miasto. Kolacja.
Nocleg.
5 Dzień – 20.08. Śniadanie. Czas wolny. Obiad.Możliwość zorganizowania wieczoru
towarzyskiego dla grupy. Kolacja. Nocleg.
6 Dzień – 21.08. Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu i wyjazd.
*Trip to Chanioti – Travel guide https://youtu.be/eWBbTD4ieXQ
*OFERTA

SPECJALNA : NA REZERWACJE DO 15 LUTEGO 10 % RABAT !

Cena za osobe
Scouras camp
**

www.scourascamp.com

99 €

Cena zawiera
• Zakwaterowanie w wybranym hotelu w dwu-, trzy- i czteroosobowych pokojach
z niepełnym wyżywieniem ( full board)
• Opłata za uczestnictwo w festiwalu
• Opieka podczas festiwalu
• Dyplomy, tablice pamiątkowe, zdjęcia i filmy
Cena nie zawiera
 Wycieczki fakultatywne
• Koszty indywidualne i wszystkie koszty nieobjęte programem
Ceny biletćw (w przybliżeniu)
• Transfer z / na lotnisko
- OW (w jedną stronę) przejazd autobusem do 30 osób - 280 €

- OW (w jedną stronę) przejazd autobusem do 50 osób - 320 €
- Wszystkie bilety dla wszystkich zabytków i wycieczki po mieście
- Biała Wieża 3 €, bilet
- Centrum handlowe Centrum Kosmos
• Przewodnik dla odwiedzających Saloniki 80 € - 100 € (cena zależy od języka)
• Przewodnik dla wszystkich wycieczek (ceny zależą od wybranego języka) Rejs statkiem do Świętej Góry - całodzienna wycieczka - 25 €
z przewozem autobusowym
- Rejs statkiem do Świętej Góry - całodziennych wycieczkach - 20 €
- Brak transferu autobusem
 Całodniowa wycieczka do Salonik autobusem, za osobę - 15 €
Klub 5 €
 Grecki wieczór, muzyka na żywo z kolacją i jednym napojem w cenie 12 €

-Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji wycieczek
i poszczególnych pozycji z programu ze względu na obiektywnie uzasadnione
okoliczności
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