15. F E S T I V A L U L I N T E R N A Ț I O NAL
de folcor, coruri și orchestre
N E O S M A R M A R A S- GRECIA
"Dancing around Toroneos"
02.07. – 07.07.2017.
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
Neos Marmaras – localitatea turistică pe peninsula Sitonia, în
apropiere de Halkidiki. În anul 2001. Neos Marmaras a avut 2,854 de locuitori,
pe când acest număr se majorează în decursul veri și până la 20,000. Este situat
pe tri dealuri în apropiere de litoral, între doi munți, Itamos și Tragoudeli
(,,muntele care cântă”). Principalele activității sunt turismul, agricultura
(măsline, vin, miere) și pescuitul. Neos Marmaras se află 125 km de la Salonic și
55km de la Poligira. Majoritatea locuitorilor provine de pe insula Marmara și din
Partenon, mica localitate de pe muntele Itamos.

PROGRAMUL:
:

PROGRAM

1.zi- 02.07.
Șosirea la Neos Marmaras. Cazarea în obiectul ales. Cină.
Ieșire opțională de seară. Cazare.
2.zi- 03.07.
Dejunul. Conferința de presă în centrul de presă. Turul al
satului Sitonia. Pachet de prânz. Timp liber. Ceremoniul de deschidere al
festivalului. Performanțele grupelor. Cină. Ieșire opțională de seară. Cazare.
3.zi- 04.07.
Dejunul. Prezentație info în sala de conferințe a hotelului.
Tur facultativ la Salonic și a peșterii Petralona. Pachet de prânz. Performanțele
grupelor. Ceremonia de închidere a festivalului. Cină. Ieșire opțională de seară.
Cazare.
4.zi- 05.07.
Dejunul. Timp liber pe plajă sau călătorie facultativă cu
vaporul. Pachet de prânz. Timp liber. Cină. Ieșire opțională de seară. Cazare.
5.zi – 06.07.
Dejunul. Timp liber pe plajă. Pachet de prânz. Timp liber.
Cină. Ieșire opțională de seară. Cazare.
6.zi – 07.07.
Dejunul. Plecarea grupelor. Terminarea serviciului.
*Ghid turistic pentru Neos Marmaras: http://www.youtube.com/watch?v=_ZIM966SPno

CENA
PO OSOBI:
PREȚUL
DE PERSOANĂ:
Hotel Papagalos***

www.hotelpapagalos.com

Hotel Petunia***

www.hotelpetunia.gr

Hotel Meliton Inn***

www.melitoninn.com

Hotel Olympos
Apartments Pella
Apartments Alexandra

129 €
129 €
129 €
119 €
119 €
119 €

* 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
FACULTATIVELE:
 Transfer de/până la aeroport
- cu autobuzul, până la 30 de persoane - 280€(într-o direcție)
- cu autobuzul, până la 50 de persoane - 320€(într-o direcție)
 Toate biletele pentru atracțiile locale:
- Turnul alb: 3€
- Molul Kosmos
 Ghid turistic pentru Salonic: 80€-100€ (prețul depinde de limbă)
 Excursia de toată ziua la Salonic, cu autobuzul: 15€ de persoană
 Excursia de toată ziua pe muntele Sfânt
- 25€ cu transfer autobuz
- 20€ fără transfer autobuz
 Discoteca 5€
 Seara greacă la tavernă, cu muzică live și cină cu o băutură inclusă
în preț: 12€
OBSERVAȚII;
Ș:

 Taxă extra pentru camera cu două paturi: 5€ de persoană pe zi
 Prelungirea rămâneri de persoană pe zi:
hotel 3*
26€
apartmani:
24€
 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

