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8°ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ,
ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ
ΡΩΜΗ – ΙΤΑΛΙΑ
“Colosseum”
Ιούλιος 22 – 26, 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.
Η Ρώμη είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας και της περιφέρειας Λάτσιο. Βρίσκεται
στο δυτικό τμήμα της χερσονήσου των Απεννίνων στις εκβολές του ποταμού
Τίβερη Anijen. Ήταν χτισμένη πάνω σε επτά λόφους: Esqulino, Palatino, Capitol,
Aventine, Quirinale, Viminale και Celio, όπου βρίσκεται το κέντρο της Ρώμης.
Σύμφωνα με το μύθο, η πόλη ιδρύθηκε από τον Ρωμύλο, απόγονο του Τρωικού
ήρωα Αινεία, 753 π.Χ.. Η αιώνια πόλη είναι μοναδική στον κόσμο, με εκατοντάδες
μουσεία, εκκλησίες, αρχαιολογικούς χώρους, γκαλερί, μνημεία και όμορφα
σιντριβάνια. Και αυτά είναι μόνο μερικοί από τους λόγους για τους οποίους τα
εκατομμύρια των τουριστών επισκέπτονται κάθε χρόνο τη Ρώμη και πάντα
επιστρέφουν!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα – 22.07 Άφιξη στην Ρώμη. Διαμονή στο επιλεγμένο κατάλυμα.
Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα – 23.07 Πρωινό. Συνέντευξη τύπου στο κέντρο τύπου. Ελεύθερος χρόνος
για ατομικές δραστηριότητες. Προαιρετική περιήγηση της Ρώμης (Κολοσσαίο,
Φοντάνα ντι Τρέβι, η Βασιλική του Αγίου Πέτρου, Πλατεία Ισπανίας, Ρωμαϊκή
Αγορά, κ.λ.π.).Τελετή έναρξης του φεστιβάλ. Παραστάσεις των χορευτικών.
Δείπνο. Προαιρετικη βραδινή έξοδος σε τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα – 24.07 Πρωινό, συνέντευξη τύπου. Προαιρετική περιήγηση στην Ρώμη
και επίσκεψη στο Βατικανό. Παραστάσεις των χορευτικών. Τελετή λήξης του
φεστιβάλ. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
4η μέρα – 25.07 Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες.
Δείπνο. Προαιρετικη βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
5η μέρα – 26.07 Πρωινό. Αναχώριση των χορευτικών. Τέλος υπηρεσιών.
* Ταξίδι στη Ρώμη-Ταξιδιωτικός Οδηγός: http://www.youtube.com/watch?v=vClwhyX3Ws4

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
HOTEL SHEPPERS ***

www.scheppers-hotel.com

219€

HOTEL STAR***+

www.hotelstar-roma.it

199€

HOTEL ALBERGO DEI LEONI***

www.albergodeileoni.it

179€

www.hotelvalery.it

179€

HOTEL VALERY***/ HOSTEL

*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 για τις
κανονικές τιμές κάθε φεστιβάλ και δεν περιλαμβάνει επιπλέον χρεώσεις).

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
 Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα
δωμάτια με ήμι-διατροφή (πρωινό και δείπνο).
 Συμμετοχή στο φεστιβάλ.
 Συνοδός κατα την διάρκεια του φεστιβάλ.
 Διπλώματα, πλακέτες, φωτογραφίες και βίντεο.

Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
 Προαιρετικές εκδρομές
 Ατομικά έξοδα και έξοδα που δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα του φεστιβάλ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
-Μεταφορά απο και προς το αεροδρόμιο
- Περιήγηση στην πόλη
- Τουριστικός ξεναγός (τιμή ανάλογα με την γλώσσα)
- Εισιτήριο για το Κολοσσαίο + Ρωμαϊκή Αγορά+ Παλατίνο: 12€ + 2€ για την
ομαδική κράτηση -υποχρεωτικά
- Εισιτήριο για το Εθνικό Ρωμαϊκό Μουσείο (Λουτρά του Διοκλητιανού, το
Palazzo Massimo, το Palazzo Altemps, Crypta Balbi): 8 €
- Εθνική γκαλερί μοντέρνας τέχνης (YUM): 9 €
- Πυραμίδα: 6.5 € + απαιτούμενη κράτηση 1.5 €
- Μουσείο του Βατικανού και η Βασιλική του Αγίου Πέτρου: εισιτήριο 17€
(κρατήσεις συνιστάται: 4 € ανά άτομο)
- Ενιαίο εισιτήριο που ισχύει για 7 μέρες στους χώρους των Λουτρών του
Καρακάλλα, το Villa dei Quintili και το Μαυσωλείο της Cecilia Metella: 7 €
(κράτηση συνιστάται: 2€, για τις ομάδες 30€)
- Εθνικό Μουσείο το Castel Sant'Angelo: 11€ (κρατήσεις προτείνεται για τις
ομάδες: 1 € ανά άτομο)- η τιμή του εισιτηρίου μπορεί να αλλάξει κατά τη
διάρκεια των εκθέσεων
- Σπίτι-Μουσείο του Τζόρτζιο ντε Κίρικο: 8 €, απαιτούμενη κράτηση
- City Tour “Hop on Hop off” λεωφορείο: 21 € ανά άτομο
-Δείπνο και ένα ποτό σε εστιατόριο με ζωντανή μουσική
-Κλαμπ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Επιπλέον χρέωση για δίκλινο δωμάτιο 7€ ανα άτομο/μέρα.
 Επιπλέον χρέωση ανά άτομο/ ημέρα:
Hotel Scheppers 3*
55€
Hotel Star 3*+
50€
Hotel Albergo dei Leoni
45€
Hotel Valery3 /Hostel
45€
•Επιπλέον χρέωση για μονόκλινο δωμάτιο ανά ημέρα:
Hotel Scheppers 3*
Hotel Star 3*+
Hotel Albergo dei Leoni

39€
35€
32€

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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