MOONLIGHT ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΟΡΓΑΝΩΗ
νξγαλώζεη ηελ

Δηεζλνύο Φεζηηβάι Φνιθιόξ

Πξάγα – Σζερία
10 – 13 / 07 / 2020

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

ΠΡΑΓΑ

Μαγηθή πόιε ηωλ γεθπξώλ, ηωλ θαζεδξηθώλ λαώλ, ηωλ ρξπζώλ πύξγωλ θαη ηξνύιωλ ηωλ
εθθιεζηώλ γηα αηώλεο αληηθαηξνπηίδεηαη ζηνλ πνηακό Μνιδάβα. Σν κεζαηωληθό θέληξν ηεο
πόιεο ηεο Πξάγαο, είλαη έλα ζαπκάζην κίγκα ηνπ ιηζόζηξωηνπ δξόκνπ, ηωλ θαζεδξηθώλ
λαώλ θαη ππάξρνπλ ακέηξεηα θακπαλαξηά πνπ ζηέθνληαη ζηε ζθηά ηνπ κεγαιόπξεπνπ
θάζηξνπ παιηνύ 9 αηώλεο, πνπ βιέπεη πξνο ηελ Αλαηνιή. Η Πξάγα είλαη επίζεο κηα
κνληέξλα πόιε, γεκάηε από ελέξγεηα, κνπζηθή, πνιηηηζηηθέο ηέρλεο θαη θαιό θαγεηό πνπ
είλαη έηνηκν λα ηθαλνπνηήζεη ηηο πξνηηκήζεηο όιωλ ηωλ ηαμηδηωηώλ ζε αλαδήηεζε ηεο
πεξηπέηεηαο.

Φεζηιβάλ Πρόγραμμα
1η μέρα 10.07
14:00 Άθημε ζηελ Πξάγα, ζε επηιεγκέλα θαηαιύκαηα. Πξναηξεηηθόο ρξόλνο γηα
αηνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
19:00 Δείπλν
Ειεύζεξνο ρξόλνο γηα αηνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
2η μέρα 11.07
07:30 Πξωηλό
09:00 πλέληεπμε Σύπνπ/ ζπλάληεζε κε ηα ηνπηθά αλζάκπι, κε άιινπο
ζπκκεηέρνληεο, θαζώο θαη κε ηηο ηνπηθέο αξρέο.
17:30 Δείπλν
18:30 πλάληεζε ηωλ ζπγθξνηεκάηωλ. Η ενξηαζηηθή παξέιαζε
19:00 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)
Οη παξαζηάζεηο ηωλ ζπγθξνηεκάηωλ. Η ηειεηή ιήμεο, ε απνλνκή πηπρίωλ, ε
αληαιιαγή δώξωλ κεηαμύ ηωλ ζπγθξνηεκάηωλ θαη δηνξγαλωηώλ. Σέινο ηνπ
Φεζηηβάι.

MOONLIGHT EVENTS ORGANIZATION

Επεζλειωιία:
internationalfolkfestivals@gmail.com
+38165-504-36-23
πλάληεζε ηωλ ζπγθξνηεκάηωλ.
Η ενξηαζηηθή παξέια
http://moonlightevents.org/
http://folklorefestivals.org/

3η μέρα 12.07.
07:30 Πξωηλό
10:00 Πξναηξεηηθέο εθδξνκέο ζην Κάζηξν Karlstejn, Karlovy Vary θαη ηα αμηνζέαηα
ηεο Πξάγαο.
19:00 Δείπλν
21:00 Απνραηξεηηζηήξην πάξηπ ζην εζηηαηόξην κε δωληαλή κνπζηθή (Πξναηξεηηθό)
4η μέρα 13.07.
07:30 Πξωηλό
12:00 Αλαρωξήζεηο
Σέινο ππεξεζηώλ

ηωλ

ζπγθξνηεκάηωλ.

Τιμή κατ 'άτομο

109€
Ξενοδοχείο4*
Αλαρωξήζεηο ηωλ ζπγθξνηεκάηωλ. Σέινο ππεξεζηώλ

Η ηιμή περιλαμβάνει

Δεαθλιή δελ κειλδλξείλ (εθεδεαεμλζή- πμωειό ζαε βμαδειό) πθθεελξή δελ
ζεδεεβάη Πεπξία, αιαθιεδεεζά, ζωελγμαζίεν, DVD πιλδεία ζαεά εε δεάμζεεα ελπ
ζεδεεβάη.

Η ηιμή δεν περιλαμβάνει:

Αελθεζέν εζδμλθέν, βόηεεν δεει πόηε, ιπξεεμειή δωή Σακεδεωεεζή αδζάηεδε, ξώμλπν
δεάδθεπδεν γεα ηεωζλμεία (όπλπ είιαε απαμαίεεελ), αθλεβή γεα ελπν
αηηλδαπλύν ππεζόλπν (όπλπ απαεεείεαε, γεα ελπν δπθθεεέξλιεεν εηεζίαν άιω εωι 14
εεώι, θε εκαίμεδε ελπν λδεγλύν ζαε κειαγλύν)
Σα πμλδωπεζά έκλδα εωι δπθθεεεξόιεωι

ΠΡΟ ΘΕΕ ΕΠΙΒΑΡΣΝ ΕΙ :

Επεβάμπιδε γεα παμάεαδε εεν δεαθλιήν: 35€ αιά άελθλ δελ κειλδλξείλ 4****
Επεβάμπιδε δεζηίιλπ δωθαείλπ: 5€ αιά θέμα/ άελθλ Επεβάμπιδε θλιλζηίιλπ δωθαείλπ: 20€
αιά θέμα/ άελθλ

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

