4. F E S T I V A L U L I N T E R N A Ț I O N A L
de folclor, coruri și orchestre
SARTI–GRECIA
“Chalkidiki adventure”
14 - 19. septembrie 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..
Sarti se află me malurile de est ale Sitoniei. Numele l-a primit după orașul
vechi Sarti , care se afla în această regiune .
Astăzi Sarti este un loc de odihnă care combină frumusețea muntelui și a mării, cu
marea curată ca cristalul, plajale de nisip albe și cu golfurile ascunse care farmecă
fiecare vizitator, și crează momente de neuitat.
Localnici sunt foarte amabili. Aici se alfă multe hotele și apartmane pentru o cazare
plăcută si confortabilă precum și multe restaurante - taverne, care oferă o gamă
largă de mâncări tradiționale și de pește proaspăt.

PROGRAMUL:
1. zi – 14. septembrie
Șosirea în Sarti. Cazarea în obiectul ales. Timp liber
pentru activitățiile individuale. Cină. Cazare.
2. zi – 15. septembrie
Dejunul. Konferința de presă. Timp liber pentru
activitățiile indivituale. Pachet de prânz. Ceremonia de deschidere a festivalului.
Performanțele grupelor. Cină. Ieșire facultativă. Cazare.
3. zi – 16. septembrie
Dejunul. Prezentație info în sala de conferințe. Excursii
facultative. Pachet de prânz. Performanțele grupelor. Ceremonia de închidere a
festivalului. Cină. Ieșire facultativă la discoteca. Cazare.
4. zi – 17. septembrie
Dejunul. Excursii facultative. Pachet de prânz. Timp liber
pentru activitățiile individuale. Cină. Cazare.
5. zi – 18. septembrie
Dejunul. Timp liber pentru activitățiile individuale.
Pachet de prânz. Timp liber. Cină. Cazare.
6. zi – 19. septembrie
serviciului.

Dejunul. Departarea din hotel și plecarea. Terminarea

*Călătoria la Sarti: www.youtube.com/watch?v=USQGDw5sN4I

PREȚ DE PERSOANĂ:
Hotel ***
Hotel**/Apartamente

Preț pentru 3 nopți Preț pentru 5 nopți
89€
129€
Extra zi 30€
Extra zi 26€
79€
119€
Extra zi 26€
Extra zi 24€

* 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 ȘI TURE:
 Biletele pentru toate turele de oraș
 Ghid turistic pentru Salonic (prețul depinde de limbă)
 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)
 Seară Greacă la restaurant, cină și o băutură inclusă în preț - 12€
 Călătorie cu vaporul - 9€ (*cu mâncare- 15€)
 Disco – 5€
 Park akvatic Salonic – 15€
OBSERVAȚIE:
- Extra taxă pentru camera cu două paturi: 5€ de persoană pe zi
- Pentru fiecare 25 de persoane dintr-un grup persoana 26 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: +381655588026
+381114076490
+381628754729

