I MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FOLKLORU, CHÓRÓW I ORKIESTR
LEFKADA – GRECJA
"The Wispa Emeralda"
June 22 – 27, 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 pochodzą uczestnicy
lub ich zastępcy, będą honorowymi gośćmi festiwalu na koszt organizatora.
Lefkada, znana również jako Lefkas lub Levkas, jest jedną z grupy "Siedmiu
wysp" na Morzu Jońskim, w zachodniej Grecji. Poza Lefkas należą do nich wyspy
Zakinthos, Kefalonia, Korfu, Paxi, Kythera i Itaka. Lefkada jest czwartą co do
wielkości wyspą grecką, po Zakynthos, Kefalonia i Korfu. Jego stolicą jest również
Lefkas. Wyspa jest oddzielona od stałego lądu jedynie przez wąski kanał,
Drepanos o szerokości 50 metrów. Istnieje długa promenada i most pontonowy
łączący Lefkas ze stałym lądem, co sprawia, że jest jedyną grecką wyspą, z
wyjątkiem wyspy Evia, do której można dojechać samochodem. Każdego roku,
zwłaszcza w okresie letnim, tysiące turystów odwiedza to miejsce, by cieszyć się
jego łagodnym klimat, pięknymi plażami i górami, czystym morzem,
niesamowitymi wodospadami i bogactwem kulturowym.

PROGRAM
1 Dzień – Czerwiec 22 Przyjadz na wyspę Lefkada. Zameldowanie do wybranego
hotelu. Czas wolny. Kolacja. Nocleg.
2 Dzień – Czerwiec 23 Śniadanie. Konferencja w centrum prasowym. Możliwość
wyjścia na plażę Porto Katsiki. Pakiet lunchowy. Wieczorne wyjście. Kolacja. Nocleg.
3 Dzień – Czerwiec 24 Śniadanie. Spotkanie informacyjne. Możliwość zwiedzania
miasta (Castle of Agia Maura, Monastery of Faneromeni, Museum archeologiczne ,
Agios Ioanis Antzoussis Church, itp…). Paket lunchowy. Ceremonia otwarcia.
Występy grup. Kolacja. Mozliwość wieczornego wyjścia do klubu. Nocleg.
4 Dzień – Czerwiec 25 Śniadanie. Czas wolny. Fakultatywna wycieczka na
wodospady Nydri. Paket lunchowy. Występy grup. Ceremonia zamknięcia festiwalu.
Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg.
5 Dzień – Czerwiec 26 Śniadanie. Wiecieczka fakultatywna do wsi Agios Nikitas,
Vasiliki, Kalamitsi, Sivota. Czas wolny na wyjście na plażę lub wycieczkę łodzią.
Pakiet lunchowy. Czas wolny. Kolacja. Nocleg.
6 Dzień – Czerwiec 27 Kolacja. Wymeldowanie z hotelu.
*Trip to Lefkada – Travel guide https://youtu.be/5r-PCdOJRvE

Cena za osobe
Hotel ***
Hotel **/Apartments

129€
119€

*Oferta specjalna: Grupy, które brały udział w innych festiwalach Organizacji
Mediteranian otrzymają 10% zniżki
Cena zawiera
 Zakwaterowanie w wybranym hotelu w dwu- trzy- i czteroosobowych
pokojach z niepełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, obiad+pakiet
lunchowy)
 Uczestnistwo w festiwalu
 Opiekę podczas trwania festiwalu
 Dyplomy, tablice pamiątkowe, zdjęcia i filmy
Cena nie obejmuje
 Wycieczki fakultatywne

 Wydatki indywidualne i wszelkie inne koszta, których nie pokrywa organizator
festiwalu.
Ceny biletów (w przybliżeniu)
Transfer Lotnisko - Hotel – Lotnisko
- Jazda statkiem
- Muzeum archeologiczne 4€ bilet
- Grecki wieczór w restauracji z muzyką na żywo - 15 € za osobę (obiad i jeden
napój)
- Klub 6€


Uwaga
• Dopłata do pokoju dwuosobowego wynosi 5 € za osobę za dzień.
• Dopłata do pokoju jednoosobowego za dzień od osoby:
 Hotel *** € 16
• Możliwość przedłużenia pobytu za dzień od osoby:
 Hotel *** € 26
 Apartamenty 24 €
 • Na każde 20 osób w grupie 21-osoba zakwaterowana jest bezpłatnie
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji wycieczek i poszczególnych pozycji z programu ze względu na obiektywnie uzasadnione okoliczności.

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

