XII ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ,
ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

ΜΠΑΝΙΑ ΛΟΥΚΑ, ΒΟΣΝΙΑ - ΧΕΡΖΓΟΒΙΝΗ
“Dancing in the Green City”
14 - 17 Δεκεμβρίου, 2017
Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, σε συνεργασία
με τους τοπικούς δήμους και τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους. 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.
Μπάνια Λούκα - είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης
μετά την πρωτεύουσα του Σεράγεβο και είναι η μεγαλύτερη πόλη της
ομοσπονδίας της Σερβικής Δημοκρατίας. Η πόλη βρίσκεται στον ποταμό Vrbas και
είναι γνωστή στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας για το γεμάτο λεύκες,
λεωφόρους, κήπους και πάρκα. Λόγω της μακράς ιστορίας της, η Μπάνια Λούκα
είναι πλούσια σε πολιτισμόΈνα από τα πιο διάσημα πολιτιστικά αξιοθέατα της
Μπάνια Λούκα είναι το πολιτιστικό κέντρο του "Banski Dvor", που χτίστηκε τη
δεκαετία του 1930 ως κατοικία για τις απαγορεύσεις του Vrbas Banovina. Το
σχετικά κακώς διατηρημένο φρούριο "Καστέλ" βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.
Αυτό το μεσαιωνικό κάστρο είναι ένα από τα κύρια αξιοθέατα της Μπάνια Λούκα.
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιούνται μουσικές συναυλίες στο
φρούριο. Στην πόλη υπάρχουν πολλοί Πολιτιστικοί Καλλιτεχνικοί Σύλλογοι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα – Δεκέμβριος 14 Άφιξη στην Μπάνια Λούκα. Διαμονή στο επιλεγμένο
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα – Δεκέμβριος 15 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο.
Προαιρετική περιήγηση σγτην πόλη (Kastel fotress, mosque Ferhadija, Safikadin’s
grave (temple of love), city market, museum RS, Krajina square, Gospodska street,
Bans’ castles, the Presidential palace, National Theatre, church St Trojica, Banja
Luka bishopric, εtc.). Πακέτο. Τελετή έναρξης. Παραστάσεις των ομάδων. Δείπνο.
Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
3η μέρα – Δεκέμβριος 16 Πρωινό. Προαιρετική περιήγηση στην πόλη. (city bridge,
little bazaar, seismological station, Banj mountain, etc.). Πακέτο. Ελεύθερος χρόνος
για ατομικές δραστηριότητες. . Παραστάσεις των ομάδων. Τελετή λήξης. Δείπνο.
Προαιρετική βραδινή έξοδος σε εστιατόριο με ζωντανή μουσική. Διανυκτέρευση.
4η μέρα – Δεκέμβριος 17 Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών.
*Trip to Banja Luka https://www.youtube.com/watch?v=jTxvOnHCkKA

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
Hotel ***
Hotel Royal**
Hostel/Dorm

119 €
extra day 40€
89 €
extra day 30€
79 €
extra day 26€

* Σημείωση: Χορευτικά που έχουν πάρει μέρος σε προηγούμενα φεστιβάλ του Mediteranian
Organization έχουν 10% έκπτωση στις παραπάνω τιμές.

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
 Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα
δωμάτια με ημιδιατροφή (πρωινό, 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 απο/προς το αεροδρόμιο
 Ξεναγός στην πόλη (τιμή ανάλογα με την γλώσσα)


 Έξοδος σε παραδοσιακό εστιατόριο με ζωντανή μουσική
 Ντίσκοce
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο 5€ ανά άτομο/μέρα.
 Επιπλέον χρέωση για μονόκλινο δωμάτιο (ανά άτομο/ ημέρα): Hotel *** 28€.
•
Σε κάθε 20 άτομα το 21ο άτομο δεν χρεώνεται. (*η μη χρέωση
αναφέρεται στις τιμές του φεστιβάλ, χωρίς να έχει σχέση με τις επιπλέον
χρεώσεις )

The organizer reserves the right to change the terms and conditions of
performance of excursions and individual items from the program due to objective
circumstances.

MEDITERANIAN ORGANIZATION
www.mediteranian-folklore-festivals.org
Kostas Leivadiotis: +381628754729
+381655588026
+38111407 6490

