12 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU
CHÓRÓW I ORKIESTR
KORFU – GRECJA
“Аchilleion”
LIPIEC 12 – 17. 2017
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 uczestniczą grupy, lub
ich zastępcy, będą honorowymi gośćmi festiwalu na koszt organizatora.
Korfu to grecka wyspa na Morzu Jońskim. Jest to drugi co do wielkości z
Wysp Jońskich. Wyspa jest częścią jednostki regionalnej Korfu i jest podawany
jako pojedyncze gminy. Gmina obejmuje Wyspę Korfu i mniejsze wyspy
Ereikoussa, Mathraki i Othonoi. Głównym miastem wyspy i siedzibą gminy jest
również miasto o nazwie Korfu. W mieście Korfu znajduje się Uniwersytet Joński.
Organizacja Mediteranian organizuje ten festiwal we współpracy z gminą Korfu.
W zwiazku z tym, że jest to jeden z największych festiwali na Korfu, przyciąga on
mnóstwo uczestników i obserwatorów z całego świata.

PROGRAM
1 DZIEŃ – Lipiec 12
Przyjazd na Korfu. Zameldowanie w wybranym hotelu.
Czas wolny. Kolacja. Nocleg
2 DZIEŃ – Lipiec 13 Śniadanie. Konferencja prasowa. Czas wolny. Pakiet lunchowy.
Ceremonia otwarcia. Występy uczestników. Kolacja. Możliwośc wieczornego wyjścia.
Nocleg
3 DZIEŃ – Lipiec 14 Śniadanie. Spotkanie informacyjne w hotelowej sali
konferencyjnej. Wycieczka fakulatywna (zwiedzanie miasta lub rejs statkiem). Czas
wolny. Pakiet lunch. Występy uczestników. Ceremonia zamknięcia festiwalu. Kolacja.
Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg.
4 DZIEŃ – Lipiec 15 Śniadanie. Wycieczka fakultatywna (Twierdza, Pałac św
Michała i Jerzego, Spianada, itd.). Pakiet lunchowy. Czas wolny. Kolacja. Nocleg
5 DZIEŃ – Lipiec 16 Śniadanie. Opcjonalnie zwiedzanie miasta (Kościół Agios Spyridon,
kościół Panaghia Spiliotissa, eitp.). Pakiet lunchowy. Czas wolny. Kolacja. Możliwość
wieczornego wyjścia na dyskotekę lub do tawerny. Nocleg.
6 DZIEŃ – Lipiec 17 Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu i wyjazd.
*Trip to Corfu – Travel guide - http://www.youtube.com/watch?v=33VuHROdvRo

CENA ZA OSOBĘ:
Hotel Oassis***

www.corfuoasis.com

Hotel Victoria Hill ***

www.victoria-hill-hotel-corfu.com

Hotel Primavera ***

www.primaverahotel.gr

Hotel Mega **
Apartments Cactus
Apartments Passoa
Oferta specjalna: Grupy, które wzięły udział w innych festiwalach
Organizacji Mediteranian otrzymają zniżkę w wysokości 10%

149€
149€
149€
139€
129€
129€

W CENIE:
• Zakwaterowanie w wybranym hotelu w dwu-, trzy- i czteroosobowych pokojach z
niepełnym wyżywieniem (śniadanie i obiad, obiad + pakiet lunchowy)
• Opłata za uczestnictwo w festiwalu
• Opieka podczas trwania festiwalu
• Dyplomy, tablice pamiątkowe, zdjęcia i filmy
W CENĘ NIE SĄ WLICZONE:
• Wycieczki fakultatywne
• Koszty indywidualne i wszystkie pozostałe koszty nieobjęte programem
CENY ATRAKCJI I WYCIECZEK (W PRZYBLIŻENIU):
• Transfer z / na lotnisko - hotel - lotnisko
 - OW (w jedną stronę) do 30 osób - 100 €
 - OW (w jedną stronę) do 50 osób - 120 €
 • Wszystkie bilety dla wszystkich zabytków i wycieczki po mieście
 •
Zwiedzanie miasta
 - Cena transferowa Bus od osoby - 12 €
 - Przewodnik dla odwiedzających Korfu 80 € - 90 € (cena zależy od języka)
 - Palace of St Michael and St George - 3 €, bilet
 - Pałac Achillesa - 5 €, bilet
 - Muzeum Sztuki Azjatyckiej - 3€, bilet
 - Muzeum Archeologiczne - 3 €, bilet
 - Prom Igoumenitsa - Korfu - Igoumenitsa - Cena za osobę 10 €
 - Grecki wieczór w tawernie, kolacja i jeden napój w cenie – 15 €
 - Wycieczka na wyspę "Vido" - 6 €
 • Dyskoteka - 6 €
 • Rejs statkiem - 15 €
UWAGI:
• Dopłata do pokoju dwuosobowego wynosi 5 € za osobę za dzień
• Dopłata do pokoju jednoosobowego za dzień od osoby:
 Hotel *** 18 €
 • Możliwość przedłużenia pobytu za dzień od osoby:
 Hotel *** 30 €
 Apartamenty 26 €

 • Na każde 20 osób w grupie, 21-osoba będzie zakwaterowana bezpłatnie

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

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

