Moonlight Events κε ζπλεξγαζία κε ηα ηνπηθά αλζάκπι, ηνπο ηνπηθνχο ζπιιφγνπο, κε ην Δήκν
ηεο πφιεο Παξίζη, θαη κε ηηο ηνπξηζηηθέο νξγαλψζεηο, νξγαλψλεη ην δηεζλέο θεζηηβάι ζην
Παξίζη. Όια ηα θνιθινξηθά ζπγθξνηήκαηα είλαη ειεχζεξα λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο,
ρσξίο φξην ειηθίαο ή φξην ζπκκεηερφλησλ.

Φεζηιβάλ Πρόγραμμα
1η μέρα 01.05.
14:00 Άθημε οην Παξχοη, οε επηιεγκυλα
θαηαιχκαηα.
Πξναηξεηηθφζ
ρξφλνζ
γηα
αηνκηθυζ δξαοηεξηφηεηεζ.
19:00 Δεχπλν
Δηαλπθηυξεποε.
2η μέρα 02.05.
07:30 Πξσηλφ
09:00 Σπλυληεπμε Τχπνπ/ οπλτληεοε κε ηα
ηνπηθτ αλοτκπι, κε τιινπζ
οπκκεηυρνληεζ, θαζψζ θαη κε ηηζ ηνπηθυζ
αξρυζ.
10:00 Πξναηξεηηθφ επχοθεςε ηνπ Παξηοηνχ.
17:30 Δεχπλν.
19:00 Σπγθυληξσοε ησλ οπγθξνηεκτησλ.
Επχοεκε παξυιαοε.
19:30 Τειεηφ υλαξμεζ ηνπ θεοηηβτι.
Οη παξαοητοεηζ ησλ οπγθξνηεκτησλ.
(Τν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ θεοηηβτι θαη ε
οεηξτ κε ηελ νπνχα ζα γχλνπλ νη παξαοητοεηζ ζα
παξαδνζεχ οηα οπγθξνηφκαηα θαητ ηελ τθημφ
ηνπζ)
Οη παξαοητοεηζ ησλ οπγθξνηεκτησλ. Η ηειεηφ
ιφμεζ, ε απνλνκφ ησλ πηπρχσλ, ε αληαιιαγφ
δψξσλ κεηαμχ ησλ οπγθξνηεκτησλ θαη
δηνξγαλσηψλ. Τυινζ ηνπ Φεοηηβτι.
3η μέρα 03.05.
07:30 Πξσηλφ
10:00 Πξναηξεηηθτ, επχοθεςε ηνπ Πχξγνπ ηνπ
Άηθει, ηνπ Μνποεχνπ ηνπ Λνχβξνπ,
ησλ Ππξακχδσλ, ηεζ Αςχδαζ ηνπ Θξητκβνπ ..
19:00 Δεχπλν
21:00 Απνραηξεηηοηφξην πτξηη θαη λπρηεξηλφ
θιακπ (Πξναηξεηηθφ)

Price include:

Price includes:

4η μέρα 04.05.
07:30 Πξσηλφ in the hotel in base HB / breakfast and dinner /
Accommodation
12:00 Αλαρσξφοεηζ
ησλ οπγθξνηεκτησλ. Τυινζ
Participation
on the festival
ππεξεοηψλ
Plaques,
Souvenirs, diploma, photo, DVD.
Companion during the festiva

Price includes:

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

Τιμή κατ 'άτομο

149 €

Ξενοδοχείο3*

Η ηιμή περιλαμβάνει:

Δεαθλιή δελ κειλδλξείλ (εθεδεαεμλζή- πμσειφ ζαε βμαδειφ) Σπθθεελξή δελ ζεδεεβάη
Πεπξία, αιαθιεδεεζά, ζσελγμαζίεν, DVD Kλεισιεζλπλίεδε ζαεά εε δεάμζεεα ελπ
ζεδεεβάη

Η ηιμή δεν περιλαμβάνει:

Αελθεζέν εζδμλθέν, βφηεεν δεει πφηε, ιπξεεμειή δσή Τακεδεσεεζή αδζάηεδε,
ξψμλπν δεάδθεπδεν γεα ηεσζλμεία (φπλπ είιαε απαμαίεεελ), αθλεβή γεα ελπν
αηηλδαπλχν ππεζφλπν (φπλπ απαεεείεαε, γεα ελπν δπθθεεέξλιεεν εηεζίαν άισ εσι
14 εεψι, θε εκαίμεδε ελπν λδεγλχν ζαε κειαγλχν)
Τα πμλδσπεζά έκλδα εσι δπθθεεεξφιεσι.

ΠΡΟ ΘΕΕ ΕΠΙΒΑΡΣΝ ΕΙ :

Επεβάμπιδε γεα παμάεαδε εεν δεαθλιήν: 45€ αιά άελθλ δελ κειλδλξείλ 3*** Επεβάμπιδε
δεζηίιλπ δσθαείλπ: 7€ αιά θέμα/ άελθλ Επεβάμπιδε θλιλζηίιλπ δσθαείλπ: 22€ αιά θέμα/
άελθλ

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

