MOONLIGHT TOPLULUĞU TARAFINDAN
DÜZENLENEN ETKİNLİKLER
INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL

“Moonlight in Amsterdam”
Amsterdam Hollanda

22 – 25 / 06 / 2017

Moonlight Events yerli Devlet Halk Dansları Topluluğu, yerli topluluğu, Amsterdam Belediyesi ve Turizm Organizasyonu ile Amsterdam’da
Uluslararası Festivali düzenleyecek. Katılımcıların sayı ve yaşlarına bağımsız olarak tüm Halk Dansları Toplulukları festivale katılabilir.

AMSTERDAM
Amsterdam Hollanda'ya özgün mimarlık, köprü , kanal ve küçük sandallı olan tipik
bir şehirdir. İlk bakışta Amsterdam’ın Hollanda kültürün altın çag olarak bilinen on
yedinci asırda zamanını durmasını sanırsınız. Bir çok Avrupa başkenti tarihi
heykelere sahip fakat Amsterdam’ı özel yapan şey aynı zamanda tarihin bir parçası
ve şehrinin modern gorunuşu, aynı zamanda kultursel bir heykel ve bir insanın
yaşama yeri olmasıdır.

FESTİVAL PROGRAMI
1 Gün 22.06

14:00 Amsterdam’a varış. Seçilen konaklama
biriminde konaklama. Bireysel faaliyetler için
serbest zaman.
18:00 Akşam yemeği
Bireysel faaliyetler için serbest zaman.
Konaklama.
2 Gün 23.06
07:30 Kahvaltı
10:00 Organizatörler, yerel topluluklar, diğer
katılımcılar ve yerel yetkililerle ile kısa toplantı.
12:00 Amsterdam kentinin opsiyonel turu.
17:00 Akşam yemeği
18:30 Grupların toplaması. Defile.
19:30
3 Gün 24.06.
07:30 Kahvaltı
11:00 Amsterdam Opsiyonel tur , gezi, adaya
ziyaret.
17:00 Akşam yemeği
19:30 Festivalin açılış töreni. Grupların
performansları.
22:30 Canlı müzik eşliğinde gece kulübü /
restoran - Opsiyonel ziyareti (Festivalin ayrıntılı
bir program ve performans sırası girişte
gruplara teslim edilecektir)
4 Gün 25.06.

Price include:

07:30 Kahvaltı
12:00 Grubun in
Ayrılışı.
Hizmetinin
Accommodation
the hotel
in basesonu.
HB / breakfast and dinner /
Participation on the festival
Plaques, Souvenirs, diploma, photo, DVD.
Companion during the festival

Price does not include:

Kişi başı fiyatı

139 €
HOTEL 3*

Fiyat içerir:

Yarım pansiyon / kahvaltı ve akşam yemeği / ile otel konaklama, festivale katılım,
plaketler, hediyelik eşya, diplomalar, fotoğraflar, DVD, eşlik eden birini.

Fiyatı içermez:
İsteğe bağlı geziler, seyahat sigortası, otobüs park etmesi (eğer bir yerde gerekirse),
yabancı uyruklular için ücreti (lazım olan yerlerde iki şoför ve rehber hariç 14 yaşından
büyük katılımcılar için).
Katılımcıların diğer kişisel harcamaları.

KATKILARI:

Kalma süresi uzatma ek ucreti: 40 € kişi başına 3 *** Otel
Kişi başı 5 € günde, çift kişilik oda
Tek kişilik oda, kişi başı günlük 18 €

