Moonlight Events κε ζπλεξγαζία κε ηα ηνπηθά αλζάκπι, ηνπο ηνπηθνύο ζπιιόγνπο, κε ην Δήκν ηεο πόιεο Ρίκηλη, θαη κε ηηο
ηνπξηζηηθέο νξγαλώζεηο, νξγαλώλεη ην δηεζλέο θεζηηβάι ζην Ρίκηλη. Όια ηα θνιθινξηθά ζπγθξνηήκαηα είλαη ειεύζεξα λα
ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο, ρωξίο όξην ειηθίαο ή όξην ζπκκεηερόληωλ.

Ρίκηλη
Η επαξρία Ρίκηλη βξίζθεηαη ζηε βόξεηα Ιηαιία, ζην λόηην-αλαηνιηθή πεξηνρή ηεο
Emilia Romagna. Καιό εμνπιηζκέλν παξαζαιάζζην ζέξεηξν, κε ηα ρωξηά πινύζηα κε ηελ ηέρλε
θαη ηζηνξία,απέρεη κόλν κεξηθά βήκαηα από ηελ παξαιία.

Φεζηιβάλ Πρόγραμμα

1η μέρα 01.08.
14:00 Άθημε ζην Ρίκηλη, ζε επηιεγκέλα
θαηαιύκαηα. Πξναηξεηηθόο ρξόλνο γηα αηνκηθέο
δξαζηεξηόηεηεο. Η
ζπλάληεζε κε ηνπο δηνξγαλωηέο.
19:00 Δείπλν.
22:30 Πξναηξεηηθέο βόιηεο ζηα ηνπηθά θαθελεία.
Δηαλπθηέξεπζε.
2η μέρα 02.08.
07:30 Πξωηλό.
10:00 Ελεκεξωηηθή ζπλάληεζε κε ηνπο
δηνξγαλωηέο, κε άιινπο ζπκκεηέρνληεο, κε ηα
ηνπηθά αλζάκπι, θαζώο θαη κε ηηο ηνπηθέο αξρέο.
12:00 Πξναηξεηηθόο ρξόλνο γηα παξαιία.
17:00 Δείπλν.
18:30 πλάληεζε ηωλ ζπγθξνηεκάηωλ. Η
ενξηαζηηθή παξέιαζε.
19:30 Η ηειεηή έλαξμεο ηνπ θεζηηβάι. Οη
παξαζηάζεηο ηωλ ζπγθξνηεκάηκωλ (Σν αλαιπηηθό
πξόγξακκα ηνπ θεζηηβάι θαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία
ζα γίλνπλ νη παξαζηάζεηο ζα παξαδνζεί ζηα
ζπγθξνηήκαηα θαηά ηελ άθημή ηνπο).
22:30 Πξναηξεηηθή βόιηα ζην θιάκπ/ εζηηαηόξην
κε δωληαλή κνπζηθή.
3η μέρα 03.08.
07:30 Πξωηλό.
10:00 Χξόλνο γηα αμηνζέαηα, βόιηεο, πξνζωπηθέο
δξαζηεξηόηεηεο, θνηλωληθνπνίεζε.
17:00 Δείπλν.
19:00 Οη παξαζηάζεηο ηωλ ζπγθξνηεκάηωλ. Η
ηειεηή ιήμεο, ε απνλνκή πηπρίωλ, ε αληαιιαγή
δώξωλ κεηαμύ
ηωλ ζπγθξνηεκάηωλ θαη δηνξγαλωηώλ. Σέινο ηνπ
Φεζηηβάι.
22:00 Πξναηξεηηθή βόιηα ζην θιάκπ.
Δηαλπθηέξεπζε.
4η μέρα 04.08.
07:30 Πξωηλό.
10:00 Πξναηξεηηθή μελάγεζε ηνπ Αγίνπ Μαξίλνπ,
Ravenna (Mirabilandia πάξθν, θιπ.)
19:00 Δείπλν.
Ειεύζεξνο ρξόλνο γηα αηνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
Δηαλπθηέξεπζε.
5η μέρα 05.08.
07:30 Πξωηλό.
10:00 Πξναηξεηηθή μελάγεζε ηωλ ηζηνξηθώλ
θηηξίωλ. Ειεύζεξνο ρξόλνο γηα παξαιία,
θνηλωληθνπνίεζε κε ηηο νκάδεο θαη ηνπο
δηνξγαλωηέο, αηνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
17:00 Δείπλν
21:00 Απνραηξεζηήξην πάξηη ζηελ παξαιία/
εζηηαηόξην κε δωληαλή κνπζηθή (Πξναηξεηηθό)
6η μέρα 06.08.
07:30 Πξωηλό
12:00 Αλαρωξήζεηο ηωλ ζπγθξνηεκάηωλ. Σέινο
ππεξεζηώλ.

Πξναηξεηηθέο βόιηεο ζηα ηνπηθά θαθελεία. Δηαλπθηέξεπ

MOONLIGHT EVENTS ORGANIZATION
Επηθνηλωλία:
internationalfolkfestivals@gmail.com
+38165-504-36-23
http://moonlightevents.org/

Φξόλνο γηα αμηνζέαηα, βόιηεο, πξνζωπηθέο δξαζηεξηό

Τιμή κατ΄ άτομο

139 €

Ξενοδοχείο 3*
Αλαρωξήζεηο ηωλ ζπγθξνηεκάηωλ. έινο ππεξεζηώλ.

Η ηιμή περιλαμβάνει:

Δηακνλή ζην μελνδνρείν (εκηδηαηξνθή- πξωηλό θαη βξαδηλό) πκκεηνρή ζην θεζηηβάι
Πηπρία, αλακλεζηηθά, θωηνγξαθίεο, DVD Kνηλωληθνπνίεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θεζηηβάι

Η ηιμή δεν περιλαμβάνει:

Αηνκηθέο εθδξνκέο, βόιηεο ζηελ πόιε, λπρηεξηλή δωή αμηδηωηηθή αζθάιηζε, ρώξνπο
ζηάζκεπζεο γηα ιεωθνξεία (όπνπ είλαη απαξαίηεην), ακνηβή γηα ηνπο αιινδαπνύο
ππεθόνπο (όπνπ απαηηείηαη, γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο άλω ηωλ 14 εηώλ, κε εμαίξεζε
ηνπο νδεγνύο θαη μελαγνύο)
α πξνζωπηθά έμνδα ηωλ ζπκκεηερόληωλ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΑ:

Επηβάξπλζε γηα παξάηαζε ηεο δηακνλήο: 30€ αλά άηνκν ζην μελνδνρείν 3***
Επηβάξπλζε δηθιίλνπ δωκαηίνπ: 5€ αλά κέξα/ άηνκν
Επηβάξπλζε κνλνθιίλνπ δωκαηίνπ: 17€ αλά κέξα/ άηνκν

