III MIEDZYNARODOWY FESTIWAL
FOLKLORU CHORU & ORKIESTRA
ZAKYNTHOS – GREECE
"Flower of the East"
Wrzesien 07 – 12, 2017
Festiwal organizowany jest przez Organizację Mediteranian we współpracy z
lokalnymi gmin, izb handlowych i lokalnego zespołu folklorystycznego. Na
festiwalu zostaną pokryte w mediach przez lokalnej i międzynarodowej prasie i
telewizji. Burmistrzowie lub zastępcy burmistrzów, z miast uczestników
festiwalu, będą honorowane gośćmi festiwalu na koszt organizatora.
Zakynthos lub Zante, jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej popularnych
wyspa na Morzu Jońskim. Położony na południe od Kefalonia, jest znana na całym
świecie plaż i krystalicznie intensywnego życia nocnego, co sprawia, że jest
częstym miejscem dla młodzieży. Navagio to najsłynniejsza plaża na wyspie
Zakynthos, ze złotym piaskiem i egzotycznych błękitnych wodach. Nie przegap
wycieczkę statkiem do Navagio i Błękitnych Jaskiń podczas wakacji w Zakynthos.
Wspaniałe plaże w Zakintos, są również Vassilikos Gerakas, Spiantza i innych
miejsc na południowej stronie. Ze względu na ich miękkim piasku i czystej wody, te
plaże są wykorzystywane jako miejsc lęgowych dla KARETTA znany jako Caretta
caretta.

PROGRAM
1 Dzien – Wrzesien 07 Przyjadz do wispy Zakynthos.Zameldowanie do wbraniego
hotelu. Czas wolny do wlasniej aranzacji. Kolacja. Nocleg.
2 Dzien–Wrzesien 08 Snadanie. Press Konferencja w centrum prasowym.
Opcionalnie zwiedzanie wbreza Navagio, Keri, Agios Nikolaos, Krioneri, Makris
Gialos, Zigia. Paket obiadowi.Wieczornie wyjisie. Kolacja. Nocleg.
3rd Dzien–Wrzesien 09 Snadanie. Info prezentacja. Opcionalne Zakynthos tour (the
Byzantine Museum in Zante, Venetian castle and the
Nautical Museum). Paket obyadowy. Ceremonia otwarcia. Wstepy grup
indiwidualnih. Kolacja. Opcionalnie wieczornie w klubie. Nocleg.
4th Dzien– Wrzesien 10 Snadanie. Czas wolny do wlasniej aranzacji. Paket
obyadowy.Wstepy grup indiwidualnih.Zamikanie ceremoniji.Kolacja.Opcijonalnie
wieczornie.Nocleg
5th day– Wrzesien 11 Snadanie. Czas wolny na plaży lub opcjonalnie wycieczkę
łodzią. Paket objadowi. Opcionalnie wieczornie. Kolacja. Nocleg.
6th day – Wrzesien 12 Breakfast. Hotel check out and departure. Koniec serwisu.
*Trip to Zakynthos – Travel guide https://youtu.be/xNTGieXhvMA

CENA ZA OSOBE
Hotel ***
Hotel **

149€
139€
129€

Apartments
*Oferta specjalna: Grupy, które brały udział w innych festiwalach Organizacji
Mediteranian mają 10% zniżki
CENA ZAWIERA
 Zakwaterowanie w wbranym hotelu w dwu,trzy I czteroosobowych pokoje z
czesciowym wzywieniem(snadanie,obiad,obiad/paket)
 Uczestnistwo w festiwalu
 Opieke podczas trwania festiwalu
 Certificates, plaques, photos and videos
CENA NIE OBEJMUJE
 Wycieczki fakultatiwne

 Wdatki indywidualne I wszelkie koszta,ktorych nie pokrywa organizator
festiwalu.
CENY OPCIJONALNE
Transfer z/na lotnisko
–Autobus do 30 os. - 100€
- Autobus do 50 os - 120€
 Bilety na wszystkie wyciecki,atrakcje I zwiedzanie
- Prom Kyllini - Zakynthos - Kyllini OW(w jednej strone) 8€ za osobe
- Rejs statkiem 15 € za osobę (obiad i zabawa w zestawie)
- Muzeum Bizantyjskie -3 €, bilet
- Muzeum Solomos - 4 €, bilet
- Grecki wieczór w restauracji z muzyką na żywo - 15 € za osobę (obiad i jeden
drink)
- Dyskoteka 6€


UWAGA
• Dopłata do pokoju dwuosobowym 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 jest bezpłatnie
(* Wolna od opłat nakłada na regularnych cen każdego festiwalu i nie
zawierają dodatkowych opłat)
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków realizacji
wycieczek i poszczególnych punktów programu na skutek obiektywnych
okoliczności.

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

