5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΟΛΚΛΟΡ

1 – 4 Ιουλίου 2019

ΦΟΛΚΛΟΡ,
ΘΑΛΑΣΣΑ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
στο φεστιβάλ
"MARELANDIA",
ΧΑΡΑ, ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ,
ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ

όροι συμμετοχής

στο πάρκο
διασκέδασης
"MIRABILANDIA"

- Επιτρέπεται η συμμετοχή των χορευτικών συγκροτημάτων,
χορωδιών , ορχήστρων , μαζορετών
- Το κάθε συγκρότημα πρέπει να παρουσιάσει ένα 10-λεπτο
πρόγραμμα
- Επιτρέπονται οι παραστάσεις με τη ζωντανή μουσική, όπως και
με τη μουσική από το CD
- Ο αριθμός των χορευτών δεν είναι περιορισμένος, ούτε η ηλικία
- Η διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια ,
όπως το ξενοδοχείο
HOTEL KRISTALEX https://www.hotelkristalex.com/
ή άλλο της ίδιας κατηγορίας
- 3 διανυκτερεύσεις με 2 γεύματα την ημέρα
- Κάθε 25 άτομα σ’ενα γκρουπ, - δωρεάν διαμονή για το 26ο
άτομο
- Κάθε 42 άτομα σ’ενα γκρουπ - δωρεάν διαμονή για τo 43ο και
το 44ο άτομο

δεν περιλαμβάνονται

κόστος συμμετοχής: 95 Eur το άτομο
- ταξίδι, μετακίνση από το αεροδρόμιο
και άλλες μετακινήσεις, πάργκινγκ
- ξεναγήσεις, εκδρομές
- διαφορά για δίκλινο δωμάτιο 5 ευρώ το άτομο την ημέρα
- διαφορά για μονόκλινο δωμάτιο
22 ευρώ το άτομο την ημέρα
- τουριστικός φόρος που μπορεί να είναι
1€ - 2 € το άτομο την ημέρα
- κάθε επιλέον μέρα (30 ευρώ το άτομο)

... 3
διανυκτερεύσεις με
2 γεύματα την
ημέρα

προκαταρκτικό πρόγραμμα

τρόπος πληρωμής

...
Τη συμμετοχή σας στο φεστιβάλ επιβεβαιώνετε
στέλνοντας 1000 ευρώ προκαταβολικά
με τη δήλωση συμμετοχής,
ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατόμων.
Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται
αν έπειτα ακυρώσετε τη συμμετοχή σας.
Το υπόλοιπο ποσό πληρώνετε 15 μέρες
πριν το φεστιβάλ ή επί τόπου
την ημέρα της ερχομού σας στο ξενοδοχείο ,
σύμφωνα με την προηγούμενη σύμβαση με τους διοργανωτές.
.

1 ΙΟΥΛΙΟΥ
- τα γκρουπ πρέπει να φτάσουν στο ξενοδοχείο ανάμεσα στις
14:00 και τις 18:00 η ώρα όπου οι διοργανωτές θα τους
καλωσορίσουν και θα τους εξιγήσουν το πρόγραμμα
2 ΙΟΥΛΙΟΥ
- φεστιβάλ το απόγευμα στο CESENATICO
3 ΙΟΥΛΙΟΥ
- ελεύθερη μέρα για τις περιηγήσεις (ΡΙΜΙΝΙ, ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ,
MIRABILANDIA)
4 ΙΟΥΛΙΟΥ
- αναχώρηση μετά από το πρωινό

αν ενδιαφερεστε για συμμετοχη σ'αυτο το φεστιβαλ,
παρακαλουμε επικοινωνηστε μαζι μας στο
bluediamond.dm@gmail.com

