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

Thessaloniki

Şehrinin tanıması icin en iyi olan şey sahilin alanıdır.
Bugünlerde icinde şehrinin modern müzesi
yerleştirilmiş olan Beyaz Kale’den başlayın lüks binalar, apartmanlar, dükkanlar,
restoranlar, Starbucks cafeleri vb dikilmiş olan sahile doğru..

FESTİVALİ PROGRAM

1 Gün 15.07.
14:00 Selanik’e varış. Seçilen konaklama biriminde Bireysel faaliyetler için serbest zaman.
19:00 Akşam yemeği
21:30 Grubun liderlerini ve organizatörleri ile toplantı.
Konaklama.
2 Gün 16.07.
07:30 Kahvaltı
10:00 Organizatörler, yerel topluluklar, diğer
katılımcılar ve yerel yetkililerle ile kısa toplantı.
12:00 Festivalin açılışı için hazırlanıyor, bireysel
faaliyetler için serbest zaman.
17:00 Akşam yemeği
18:00 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 17.07.
07:30 Kahvaltı
10:00 Plaj ve eğlence faaliyetleri. Serbest zaman.
Selanik, bir tekne yolculuğu / Opsiyonel tur.
17:00 Akşam yemeği
19:00 Grupların performansı. Gruplar ve
organizatörlerin arasında hediye, plaket, diploma
ve ödülleri değistirme ve kapanış töreni. Festivalin
sonlanması.
22:30 Opsiyonel arabesk - canlı müzik, Sirtaki ve
Bouzouki ile tipik bir Yunan lokali bir gece.
4 Gün 18.07.
07:30 Kahvaltı
10:00 Alışveriş merkezi "Kosmos" ile Opsiyonel
alışveriş turu, Selanik, Beyaz Kule'nin, Aristoteles
Meydanı'na bir tur şehir turu, Bizans kaleleri,
Ayasofya'ya ziyaret.
18:00 Akşam yemeği
Canlı müzik eşliğinde tipik bir Yunan tavernası
dışarı Opsiyonel gece
5 Gün 19.07.
07:30 Kahvaltı
10:00 Plaj. İsteğe bağlı bir tekne yolculuğu
Serbest zaman, aqua parka ziyaret.
18:00 Akşam yemeği
Veda Partisi
6 Gün 20.07.
07:30 Kahvaltı
12:00 Grupların hareketi.
Hizmetinin sonu.

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: 30 € kişi başı 3 *** Otel
Çift kişilik yataklı oda için ek ucreti: Kişi başı 5 € günde
Tek kişilik oda: Kişi başı günlük 15 €

