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

ROMA
‘’Sonsuz şehri’nin’’ sihirbazı herkese her adım attığında büyülür. ‘’ Tüm yollar
Roma'ya çıkar’’ denir ve gerçekten öyledir. Roma’da üç gün ya da üç hafta
kalırsanız hep daha fazlasını isterseniz. 900’den fazla kilise, 280’den fazla çeşme
ve fıskiye ile eski zamanlardan beri büyük bir özeliğe sahiptir.

Festival Programı

1 Gün 26.07.
14:00 Roma'ya varış. Seçilen konaklama
biriminde konaklama. Bireysel faaliyetler için
serbest zaman.
19:00 Akşam yemeği
İsteğe bağlı kulübüne çıkılıyor.
Konaklama.
2 Gün 27.07.
07:30 Kahvaltı
10:00 Organizatörler, yerel topluluklar, diğer
katılımcılar ve yerel yetkililerle ile kısa toplantı.
17:00 Akşam yemeği
18:30 Grupların toplaması. Defile.
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)
3 Gün 28.07.
07:30 Kahvaltı
09:30 Kentin isteğe bağlı turu La Piazza di
Spagna, Via Cavour, İtalyan Parlamentosu,
Colosseum, Trevi Çeşmesi, Fontana di Quattro
Cavalli, Foro Romano’ya ziyaret ...
17:00 Akşam yemeği
18:30 Grupların performansı. Gruplar ve
organizatörlerin arasında hediye, plaket,
diploma ve ödülleri değistirme ve kapanış
töreni. Festivalin sonlanması.
22:30 Canlı müzik eşliğinde bir restorantta
Veda Partisi (İsteğe bağlı)
4 Gün 29.07.
07:30 Kahvaltı
10:00 Vatikan isteğe bağlı turu St. Bazilikası
Peter, Sistine Şapeli ve Vatikan Müzeleri.
19:00 Akşam yemeği
21:30
Canlı
müzik
eşliğinde
İtalyan
restoranında parti (İsteğe bağlı)
5 Gün 30.07.
07:30 Kahvaltı
12:00 Grupların hareketi.
Hizmetinin sonu.

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

Kişi başı fiyatı

129 €

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: 3 *** Hotel kişi başına günlük 30 €
Çift kişilik yataklı oda için ek ucreti: 5 € günlük / kişi başına
Tek kişilik oda günde 16 € / kişi başına

