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8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ,
ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ- ΒΙΕΝΝΗ
Απρίλιος 20 –23, 2018.
Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, σε
συνεργασία με τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον τοπικό
πολιτιστικό σύλλογο. Το φεστιβάλ θα καλύπτεται απο τα μέσα ενημέρωσης,
από τον τοπικό και διεθνή Τύπο και την τηλεόραση. Οι Δήμαρχοι ή οι
αντιδήμαρχοι, από τις πόλεις των διαγωνιζόμενων του φεστιβάλ, θα είναι
επίτιμοι καλεσμένοι στο φεστιβάλ, των οποίων τα έξοδα διαμονής θα
καλύπτονται απο τον διοργανωτή.
Μπρατισλάβα είναι η πρωτεύουσα της Σλοβακίας, με πληθυσμό περίπου
500.000, και βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σλοβακίας, καταλαμβάνει και
τις δύο όχθες του ποταμού Δούναβη και την αριστερή όχθη του ποταμού
Μοράβα . Τα όρια της πόλης βρίσκονται στα σύνορα της Αυστρίας και της
Ουγγαρίας. Η πόλη έχει ενα πολύ ευχάριστο μεσαιωνικό κέντρο με τα στενά,
δρομάκια και κάστρο στην κορυφή του λόφου δίπλα στον ποταμό Δούναβη, και
πολλά ιστορικά κτίρια και εκκλησίες για να επισκεφθείτε.
Βιέννη είναι η πρωτεύουσα της Αυστρίας. Με περίπου 1,7 εκατομμύρια
κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή των 2,3 εκατ. ευρώ, είναι η δέκατη
μεγαλύτερη πόλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μεγαλύτερη πόλη στην Αυστρία και
επίσης, πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της. Η Βιέννη είναι μια από
τις παλαιότερες πρωτεύουσες, στην καρδιά της Ευρώπης, βασιλική πόλη και το
μέρος όπου μπορείτε να συναντήσετε διαφορετικές κουλτούρες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα –Απρίλιος 20.
Άφιξη στην Μπρατισλάβα/Βιέννη.Διαμονή
επιλεγμένο ξενοδοχείο.Ελεύθερος χρόνος.Δείπνο. Διανυκτέρευση.

στο

2η μέρα –Απρίλιος 21. Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο Τύπου.
Δυνατότητα επίσκεψης στα αξιοθέατα της Βιέννης. Πακέτο. Ελεύθερος χρόνος
για επιμέρους δραστηριότητες.Δείπνο.Τελετή έναρξης.Παρουσίαση της
ομάδας.Διανυκτέρευση.
3ημέρα–Απρίλιος 22. Πρωινό. Πληροφορίες παρουσίασης στο χώρο του
συνεδρίου. Προαιρετικές εκδρομές. Πακέτο. Ελεύθερος χρόνος για επιμέρους
δραστηριότητες.Πακέτο.Παρουσίαση της ομάδας. Τελετή Λήξης.Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
4ημέρα-Απρίλιος 23. Πρωινό. Αναχώρηση. Λήξη των υπηρεσιών.
*Ταξίδι στη Μπρατισλάβα-Ταξιδιωτικός Οδηγός: http://www.youtube.com/watch?v=i6GdnWWClgg
*Ταξίδι στη Βιέννη-Ταξιδιωτικός Οδηγός: https://www.youtube.com/watch?v=R3wBOkQBgoQ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
Hotel Bratislava****
Hotel Echo***
Hotel Plus**
Hotel Avion**
Hotel Turist**

www.hotelbratislava.sk
www.hotelecho.sk
www.hotelyplus.sk
www.hotelavion.sk
www.turist.sk

129 €
119 €
109 €
99 €
99 €

επιπλέον ημέρα 43 €
επιπλέον ημέρα 40 €
επιπλέον ημέρα 36 €
επιπλέον ημέρα 33 €
επιπλέον ημέρα 33 €

Βιέννη
Hotel Congress ***
Hotel Ibis budget
Wien Messe**
Hostel

www.hotelcongresswien.at
www.accorhotels.com

129 €
119 €

επιπλέον ημέρα 40 €

109 €

επιπλέον ημέρα 36 €

επιπλέον ημέρα 43 €

*Σημείωση: Χορευτικά που έχουν πάρει μέρος σε προηγούμενα φεστιβάλ του
Mediteranian Organization έχουν 10% έκπτωση στις παραπάνω τιμές.
* Για κάθε 25 άτομα σε ένα γκρουπ το 26ο άτομο είναι δωρεάν (* το δωρεάν
ισχύει στις κανονικές τιμές κάθε φεστιβάλ και δεν περιλαμβάνει επιπλέον
χρεώσεις).

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα
δωμάτια με ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο+ πακέτο)
•Συμμετοχή στο φεστιβάλ.
•Συνοδός κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
•Αναμνηστικά διπλώματα και πλακέτες, φωτογραφίες και βίντεο.
Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 Προαιρετικές εκδρομές
Ατομικά έξοδα και έξοδα που δεν καλύπτονται απο το φεστιβάλ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
•Μεταφορά από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο
OW μονή διαδρομή – λεωφορειο μέχρι 30 άτομα - 280 €
OW μονή διαδρομή – λεωφορειο μέχρι 50 άτομα - 340 €
•Τιμή λεωφορείου μεταφοράς ανά άτομο - 10 €
•Ξεναγος στην Μπρατισλάβα 80-100 € (τιμή ανάλογα με τη γλώσσα)
•Εθνικό Μουσείο - 3.5€, εισιτήριο
•Ολοήμερη εκδρομή με λεωφορείο στη Βιέννη 15 €
•Belvedere Palace
- ‘Ανω Belvedere 11€, εισιτήριο
- Κάτω Belvedere 9.50€, εισιτήριο
- Winter Palace 8€, εισιτήριο
- Βουλή - 5€, εισιτήριο
- Holfburg - 11.50€, εισιτήριο
•Δείπνο σε εστιατόριο με ζωντανή μουσική (με ποτό) - 15€
•Κρουαζιέρα 5€
•Κλάμπ 5€
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο 7€ ανά άτομο/μέρα.
•Επιπλέον χρέωση σε μονόκλινο δωμάτιο ανά ημέρα
Μπρατισλάβα
Hotel Bratislava 4*
30€
Hotel Echo 3*
28€
Hotel Plus 2*
25€
Hotel Avion 2*
23€

Hotel Turist 2*
Βιέννη
Hotel Congress 3*
Hotel Ibis budget Wien Messe 2*

23€
30€
28€

•Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και τις
προϋποθέσεις των παραστάσεων, την εκτέλεση των εκδρομών και των
επιμέρους στοιχείων από το πρόγραμμα, λόγω αντικειμενικών συνθηκών.
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