12. FESTIVAL INTERNAȚIONAL
de folclor, coruri și orchestre
CORFU, GRECIA

“Аchilleion”
12 – 17.07.2017.
Festivalul organizează Mediteranian Organization în cooperare cu
Comunitatea Locală, Camera de comerț și ansamblul local. Festivalul va fi
urmărit de medii locali și internaționali de presă și televisiune. Primarul sau
deputatul primarului din fiecare oraș din care vin participanții festivalului va fi
musafirul de onoare al festivalului, pe contul organizatorului.
Corfu este cea de-a doilea insulă grecească după mărime în marea Jonică,
inclusiv micilie insuli din împrejurime, cu care formează frontiera de nord-vest a
Greciei. Insula are parte în unitatea regională Corfu, tot odată și comuna locala
independtentă Corfu, împlicând și micile insule Ereikoussa, Mathraki și Othonoi.
Orașul principal la fel poartă numele de Corfu.
Mediteranian Organization va organiza festivalul cu comuna Corfu și alianța
kulturală din Sinaia. Din cauză că este unul dintre cele mai mari festivale de pe
Corfu, în tot anul se adună o mulțime de gupe și dansatori din toată lumea.

PROGRAMUl:
1. zi 12.07.
Șosirea în Corfu. Cazarea în hotelul ales. Întâlnirea cu reprezntanții
grupelor. Cină. Posibilitatea de ieșire organizată. Cazare.

2. zi 13.07.
Dejunul. Conferința de presă. Timp liber. Pachet de prânz. Cină.
Posibilitatea de ieșire organizată. Cazare.

3. zi 14.07.
Dejunul. Prezentație info în sala de conferințe a hoteluluil. Tur facultativ
al orașului sau croazieră. Pachet de prânz. Timp liber pentru activitățiile individuale.
Cină. Performanțele grupelor. Posibilitatea de ieșire organizată. Cazare.

4. zi 15.07.
Dejunul. Timp liber pentru activitățiile individuale. Pachet de prânz.
Timp liber. Cină. Posibilitatea de ieșire organizată. Cazare.

5. zi 16.07.
Dejunul. Timp liber pentru activitățiile individuale. Pachet de prânz.
Timp liber. Cină. Posibilitatea de ieșire organizată. Cazare.

6. zi 17.07.

Dejunul. Plecarea din hotel. Terminarea serviciului.

*Călătoria la Corfu – ghid - http://www.youtube.com/watch?v=33VuHROdvRo
PREȚUL DE PERSOANĂ
Hotel Oassis***

www.corfuoasis.com

Hotel Victoria Hill ***

www.victoria-hill-hotel-corfu.com

Hotel Primavera ***

www.primaverahotel.gr

Hotel Mega **
Apartman Cactus
Apartman Passoa

149 €
149 €
149 €
139 €
129 €
129 €

* Ofertă specială: grupele care au participat deja la festivalele noastre
au 10% reducere la prețul pachetului
PREȚUL INCLUDE:
 Cazarea în obiectul ales în camerele cu două, trei sau patru paturi
pe bază de jumătate de pensiune (dejun și cină, + Pachet de prânz)
 Participarea la festival
 Escort pe decursul festivalului
 Diploma, placă, fotografiile și video
PREȚUL NU INCLUDE:
 Excursiile facultative
 Costurile individuale și toate costurile din afară de programul
prezis

EXCURSII FACULTATIVE:
*Biletele pentru muzee și atracțiile turistice.
*Ghid pentru toate vizitele (prețul depinde de limbă)
*Transfer aeroport-hotel-aeroport:
- cu autobuzul, până la 30 de persoane - 100€ (într-o direcție)
- cu autobuzul, până la 50 de persoane - 120€ (într-o direcție)
*Ghid turistic pentru Corfu 80€ - 90€ (prețul depinde de limbă)
- Palatul Sf. Mihai și George – biletul 3€
- Castelul Ahilion- biletul 5€
- Muzeul artei asiatice – biletul 3€
- Muzeul arheologic - biletul 3€
- Bac Igoumenitsa - Corfu - Igoumenitsa - 10€ de persona într-o direcție
* Seara greacă la tavernă, cină și o băutură inclusă în preț– 15 €
* Excursia pe insula “Vido” – 6 €
* Discotecă – 6 €
* Croazieră – 15 €

Observații:
- Extra taxă pentru camera cu două paturi : 5€ pe zi de persoană.
- Extra taxă pentru camera cu un pat pe zi:
Hotel *** 18€
- Posibilitatea prelungiri rămâneri:
Hotel ***
30 €,
Apartmane
26 €
- Pentru fiecare 20 de persoane dintr-un grup persoana 21 este gratuit
(* Gratuitatea se aplica pe prețurile regulate ale fiecărui festival și nu include
taxele suplimentare)
Organizatorul își rezervă dreptul de a înschimba terminele și termeni excursiilor
facultative și unelor articole din program ca urmare a unelor circumstanțe obiective.

MEDITERANIAN ORGANIZATION
www.mediteranian-folklore-festivals.org
organizatia.mediteranian@gmail.com
Kostas Leivadiotis:
+381655288004
+381114076490

