MOONLIGHT EVENTS ORGANIZATION ORGANİZASYONUNUZ

ULUSLARARASI FOLKLOR FESTIVALI

“ MOONLIGHT IN PARIS”

07 – 10 AGUSTOS 2018

PARIS - FRANSA

Moonlight Events organizasyon yerel Gruplar, yerel Dernekler, Festivalin yapılacağı Belediye, Kültür & Turizm
Tanıtma Teşkilatı ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Uluslararası organizasyonlar yapmaktadır. Katılımcı gruplar için yaş
sınırı ve sayı sınırı yoktur.

PARIS
Dünyanın en popüler şehirlerinden biri ve
Görülecek ve gezilecek bir çok tarihi ve Turistik
yere sahiptir. Paris’i keşfetmenin tek yolu budur.
Paris’i keşfetmenin
en güzel yolu ana
caddelerden uzaklaşarak ara sokakları yaya
gezmeye özen gösterin., en az bir gününzü bu
keşfe harcamaya özen gösterin. Kozmopolit fakat
inkar edilmeyecek kadar güzel bir Fransız şehridir.

Festival Program
1.Gün 07.08.
14:00 Paris’e varış. Kalınacak otele yerleşme
ve konaklama.
19:00 Akşam yemeği
Bireysel faaliyetler için serbest zaman ve isteğe
bağlı şehir gezisi.
2.Gün 08.08.

07:30 Kahvaltı
10:00 Festival hakkında Brifing, Organizasyon
tarafından katılımcı ve yerel gruplara , Yerel
yetkililere bilgi verilmesi.
17:30 Akşam yemeği
18:30 Grupların toplanması ve Kortej
yürüyüşü.
19:30 Festivalin açılış seramonisi. Katılımcı
grupların gösterileri. Festivalin kapanış töreni.
Organizasyon tarafından gruplara plaket ve
diplomalarının verilmesi. Hediye alış verişi. (
detaylı program gruplara geldikleri zaman
verilecektir. )

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

3.Gün 09.08.
07:30 Kahvaltı
09:00 İsteğe bağlı Eyfel kulesi gezisi, Louvre
Müzesi , Piramidler ve Arc of Triumph..
19:00 Akşam yemeği
23:00 Hoşçakal partisi. Restaurant’ta Canlı
müzik eşliğinde ( isteğe bağlı )
4.Gün 10.08.
07:30 Kahvaltı
12:00 Festivalin bitimi. Grupların ülkelerine
hareketi.

Price include:

Price includes:
Accommodation in the hotel in base HB / breakfast and dinner

KİŞİ BAŞI ÜCRET

129 €

HOTEL 3*

FİATA DAHİL OLANLAR :
Otelde yarım pansiyon HB konaklama / Kahvaltı ve Akşam yemeği
Festivale katılım.
Plaket, Hediyeler, Diploma, Fotoğraf, DVD
Festival ‘de imkanlar ölçüsünde rehber verilmesi.

FİATA DAHİL OLMAYANLAR :

İsteğe bağlı geziler, gece eğlenceleri ve partiler. Gezi, Otobüs park ücreti
(
gerektiğinde ) Yabancılar için şehir vergisi. ( 14 yaş üstü katlılımcılar grup lideri ve
şoförler hariç ) Yemeklerdeki içecekler, Yolcular için ferdi sigorta ve Katılımcıların
diğer bireysel masrafları

EKSTRA EKLENTİLER :
Festivalden sonra fazladan konaklama : 43€ kişi başı ücret, 3*** Hotel’de iki
kişilik odalarda konaklama , kişi başı 7€ her gün için fark. Tek kişilik odada
konaklama farkı 20€ her gün için / kişi başı ücret.
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