IV MIEDZYNARODOWY FESTIWAL
FOLKLORU,CHOROW & ORKIESTR
S A R T I – G R E CJA
“PRZYGODY CHALKIDIKI”
14 - 19. WRZESIEN 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
Sarti położony jest na wschodnim wybrzeżu Sithonia. Jej nazwa pochodzi od
starożytnego miasta Sarti, który znajdował się w tym samym obszarze.
Dziś Sarti jest ośrodek, który łączy w sobie piękno gór i morza, z krystalicznie czystej
wody, białych, piaszczystych plaż i ukrytych zatoczek, które oczarują każdego
zwiedzającego i stworzyć niezapomniane wspomnienia.
Mieszkańcy są bardzo gościnni. Istnieje również wiele hoteli i apartamentów do
wygodnego i przyjemnego pobytu, a także wielu restauracji - tawern, które oferują
szeroką gamę tradycyjnych potraw i świeżych ryb.

PROGRAM:
1 DZIEN – 14. wrzesien
Przyjazd w Sarti. Zameldowanie w wybranym hotelu.
Czas wolny dla poszczególnych działań. Obiad. Nocleg.
2 DZIEN – 15. wrzesien
Śniadanie. Konferencja prasowa. Czas wolny na
indywidualne działania. pakiet lunch. Ceremonia otwarcia. Występy grup
uczestników. Obiad. Opcjonalnie wieczór. Nocleg
3 DZIEN – 16. wrzesien
Śniadanie. Prezentacja informacji w wycieczkach
room.Optional konferencyjna. pakiet lunch. Występy grup uczestników. Ceremonia
zamknięcia. Obiad. Opcjonalnie noc w klubie. Nocleg
4 DZIEN – 17. wrzesien Śniadanie. Wycieczki fakultatywne. pakiet lunch. Czas
wolny na indywidualne działania. Obiad. Nocleg.
5 DZIEN – 18. wrzesien
Śniadanie. Czas wolny na indywidualne działania. pakiet
lunch. Czas wolny. Obiad. Nocleg.
6 DZIEN – 19. wrzesien Śniadanie.Wkwaterowanie z hotelu. Koniec usług.
*Trip to Sarti: www.youtube.com/watch?v=USQGDw5sN4I

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

Cena za 3 noci
89€
Extra dzien 30€
79€
Extra dzien 26€

Cena za 5 noci
129€
Extra dzien 26€
119€
Extra dzien 24€

** Oferta specjalna: Grupy, które brały udział w innych festiwali
Organizacja Mediteranian mają 10% zniżki.

Cena zawiera
• Zakwaterowanie w wybranym hotelu w dwu-, trzy- i czteroosobowych
Pokoje w half board (śniadanie i kolację, lunch) + pakiet
• Opłata za uczestnictwo w festiwalu
• towarzyszyć podczas festiwalu
• Dyplomy, tablica, zdjęcia i filmy

Cena nie objemuje
• Wycieczki fakultatywne
• Koszty i wydatki osobowe nie objęte programem
Ceny opcijonalne
• Bilety na wszystkie wycieczki po mieście
• Przewodnik turystyczny na trasie Saloniki (cena zależy od języka)
• transfer z / na lotnisko
- Autobusem, maksymalnie 30 osób - € 280 (w jedną stronę)
- Autobusem, do 50 osób - 320 € (w jedną stronę)
• grecki wieczór w restauracji, obiad i jeden napój w cenie - € 12
• Łódź-Tour - 9 € (* z jedzeniem included- 15 €)
• Disco - 5 €
• Park Wodny Saloniki - € 15
Uwaga
• Dopłata za pokój dwuosobowy za dzień od osoby: 5 €
• Na każde 20 osób w grupie 21. osoba jest bezpłatnie
(* Wolna od opłat nakłada na regularnych cen każdego festiwalu i nie robi
zawierają dodatkowych opłat)
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków wykonywania wycieczki i
pojedynczych elementów z programu ze względu na obiektywne okoliczności.

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

