VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FOLKLORU, CHÓRÓW I ORKIESTR
ATENY – ARACHOVA, GRECJA
“Acropolis”
Październik 05 – 08, 2017
Organizatorem festiwalu jest Mediteranian Organization we współpracy z lokalnymi
władzami smorządowymi, izbami handlowymi oraz lokalnymi zespołami ludowymi.
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.
Ateny - Jedno z najstarszych miast na świecie, którego historia sięga ponad 3.400 lat
wstecz. W Atenach możemy podziwiać bogactwo architektury, rzeźby i malarstwa.
Perłą architektury jest Akropol, który jest jednym z najlepszych przykładów klasycznej
greckiej sztuki i architektury. Miasto jest centrum życia gospodarczego, politycznego i
kulturalnego w Grecji. To miejsce narodzin Sokratesa, Peryklesa, Sofoklesa i innych
ważnych filozofów, pisarzy i polityków.
Arachova to górskie miasto. Jego nazwa oznacza miejsce drzew orzechowych. Stała się
miejscowością turystyczną dzięki pięknym górom i wyjątkowej kulturze.

PROGRAM

1 dzień – Październik 05 Przyjazd do Aten/Arachova. Zameldowanie w wybranym
hotelu. Czas wolny. Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg.
2 dzień – Październik 06 Śniadanie. Konferencja prasowa. Czas wolny. Pakiet
lunchowy. Ceremonia otwarcia festiwalu w Arachova. Występy uczestników. Kolacja.
Możliwość wieczornego wyjścia. Nocleg.
3 dzień – Październik 07 Śniadanie. Spotkanie iformacyjne w hotelowej Sali
konferencyjnej. Czas wolny. Pakiet lunchowy. Występy uczestników w Arachova.
Ceremonia zamknięcia festiwalu. Kolacja. Możliwość wieczornego wyjścia do
restauracji – tawerny. Nocleg.
4 dzień – Październik 08 Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu i wyjazd.
*Wycieczka do Aten- Travel guide http://www.youtube.com/watch?v=syeW_6aceWw
*Wycieczka do Arachova,Delphi - Travel guide: http://youtu.be/sBgVsOz7RlQ

CENA ZA OSOBĘ:
Hotel Stanley****
Hotel Novus****
Hotel King Jason***
Hotel Candia ***
Hotel Unise***
Hotel Balasca***
Hotel Cosmos**

http://www.hotelstanley.gr/
http://www.novushotel.gr/

129 €
dodatkowy dzień 43€

http://king-jason.hotelsathens.org/en/
http://www.candia-hotel.gr/en

109 €
E dodatkowy dzień 36€

http://hotelbalasca.gr/
http://www.hotelcosmos.com.gr/

99 €
dodatkowy dzień 33€

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

CENA ZAWIERA:
 Zakwaterowanie w wybranym hotelu w dwu- trzy- lub czteroosobowych
pokojach z niepełnym wyżywieniem (śniadanie i kolacja)
 Opłata za uczestnictwo w festiwalu
 Opieka podczas trwania festiwalu
 Dyplomy, tablice pamiątkowe, zdjęcia i filmy
CENA NIE OBEJMUJE:
 Wycieczki fakultatywne
 Wydatki osobiste i inne opłaty nieobjęte programem festiwalu

WYCIECZKI FAKULTATYWNE I INNE USŁUGI:
  Bilety na wszystkie wycieczki i atrakcje 
 Wycieczka do Delphi 
 Przewóz autobusem, cena za osobę - 12€ 
 Przewodnik dla wszystkich wycieczek (cena zależy od języka) 
  Akropol, bilet - 12€ 
 Przewóz autobusem, lotnisko w Atenach – Hotel w Atenach– lotnisko
w Atenach
– do 20 osób 300€ 
do 50 osób 340€ 

 Wieczór grecki z wliczonym w cenę obiadem i napojem 15€ - 20€ 
 Dyskoteka - 6€ 

UWAGI!
 Dodatkowa opłata za osobę do pokoju dwuosobowego, za dzień: 5€
 Dodatkowa opłata za osobę do pokoju jednoosobowego, za dzień:
Hotel**** 30€
/
Hotel*** 25€
 Na każde 20 osób, 21-osoba w grupie będzie zakwaterowana bezpłatnie.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji
wycieczek lub poszczególnych pozycji z programu, ze względu na obiektywnie
uzasadnione okoliczności.
for participation on theal:

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

