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III MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FOLKLORU, CHÓRÓW I ORKIESTR
ΝEI PORI - GRECJA
"Spirit of Platamon"
22 – 27. july 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.
W Republice Południowej Pieria około 42 km. od Katerini położona jest urocza
wioska Nei Pori. Jest to jedna z najpopularniejszych miejscowości
wypoczynkowych w Pieria, w której możemy podziwiać jednocześnie góry i
morze. Piaszczysta plaża, która ciągnie się wzdłuż całego miasta, czyste morze i
liczne bary, kawiarnie, tawerny i sklepy przyciągają wielu turystów. To miejsce
jest idealne na spokojny odpoczynek z rodziną, ale poszukujący większych
wrażeń też znajdą coś dla siebie.
Naprawdę warto odwiedzić Nei Pori! Krajobraz Cię zachwyci!

PROGRAM:
PROM

:

1.dzień - 22.07.
Przyjazd do Nei Pori. Zameldowanie w wybranym hotelu.
Czas wolny. Kolacja. Nocleg.
2.dzień - 23.07.
Śniadanie. Konferencja prasowa. Wycieczki fakultatywne.
Pakiet lunchowy. Czas wolny. Ceremonia otwarcia festiwalu. Występy
uczestników. Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg.
3.dzień - 24.07.
Śniadanie. Spotkanie informacyjne w sali konferencyjnej.
Wycieczki fakultatywne. Pakiet lunchowy. Występy uczestników. Ceremonia
zamknięcia festiwalu. Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg
4.dzień - 25.07.
Śniadanie. Czas wolny na plaży lub fakultatywna wycieczka –
rejs statkiem. Pakiet lunchowy. Czas wolny. Kolacja. Możliwość wieczornego
wyjścia. Nocleg.
5.dzień - 26.07.
Śniadanie. Czas wolny na plaży. Pakiet lunchowy. Czas
wolny. Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg.
6.dzień - 27.07.
Śniadanie. Wymeldowanie i wyjazd.
*Tourist guide for Nei Pori: https://www.youtube.com/watch?v=CJx_eBnozA8

CENA
PO OSOBI:
Cena za
osobę:

Hotel ***

139 €
Dodatkowy dzień

A category Apartments

28€

119 €
Dodatkowy dzień

24€

** Oferta specjalna: Grupy, które wcześniej brały już udział w festiwalach
Mediteranian Organization otrzymają 10% zniżki!

Cena zawiera :
• Zakwaterowanie w wybranym hotelu w dwu-, trzy- i czteroosobowych
pokojach z niepełnym wyżywieniem (śniadanie i kolacja, pakiet lunchowy)
• Opłata za uczestnictwo w festiwalu
• Opieka podczas trwania festiwalu
• Dyplomy, tablice pamiątkowe, zdjęcia i filmy

Cena nie obejmuje :
• Wycieczki fakultatywne
• Wydatki indywidualne i wszystkie inne koszta nieobjęte programem
Ceny opcijonalne
]
 transfer z / na lotnisko
 - Autobus (w jedną stronę) do 30 osób - 280 €)
 - Autobus (w jedną stronę) A do 50 osób - 320 €)
 • Wszystkie bilety dla wszystkich zabytków i wycieczki po mieście:
 - Biała wieża 3 €
 - Centrum handlowe Cosmos
 • Przewodnik dla zwiedzających Saloniki 80 € - 100 € (cena zależy od
języka)
 • Przewodniki dla wszystkich wycieczek (cena zależy od wybranego
języka
 - Rejs statkiem do Holy Mountain-całodzienna wycieczka - € 25 Bus
 - Rejs statkiem do Holy Mountain-całodzienna wycieczka - 20 €, Bus
 • całodzienna wycieczka do Salonik autobusem, za osobę - € 15
 • Klub 5 €
 • Grecki wieczór, muzyka na żywo z kolacją i jeden napój w cenie € 12
Uwagi:

 • Dopłata do pokoju dwuosobowego wynosi 5 € za osobę za dzień
 • Na 20 osób w grupie, każda 21-osoba zakwaterowana będzie
bezpłatnie
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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