Moonlight Events κε ζπλεξγαζία κε ηα ηνπηθά αλζάκπι, ηνπο ηνπηθνχο ζπιιφγνπο, κε ην Γήκν ηεο πφιεο Ρψκεο, θαη κε ηηο ηνπξηζηηθέο
νξγαλψζεηο, νξγαλψλεη ην δηεζλέο θεζηηβάι ζηε Ρψκε. Όια ηα θνιθινξηθά ζπγθξνηήκαηα είλαη ειεχζεξα λα ππνβάινπλ αίηεζε
ζπκκεηνρήο, ρσξίο φξην ειηθίαο ή φξην ζπκκεηερφλησλ.

Ρψκε

…κία απφ ηεο πην ζπλαξπαζηηθήο πξσηεχνπζαο ηεο Δπξψπεο θαη επήζεο είλαη κηα
ζεακαηηθφ εγθπθινπαίδεηα ηεο ηζηνξίαο δσήο. Λέγεηαη φηη φινη νη δξφκνη νδεγνχλ
ζηε Ρψκε, θαη ζηε Ρψκε, θάζε δξφκνο νδεγεί ζηελ αησληφηεηα. Η πφιε είλαη
ηεξάζηηα θαη έρεη έλα κεγάιν αξραίν ηεο ηζηνξίαο. Η ζπλνιηθφ εληχπσζε ηεο
Ρψκεο είλαη ηφζν ηζρπξφ θαη φπνηνο ζρεδηάδεη λα επηζθεθζεί απηφ ηελ ππέξνρε
πφιε πξέπεη λα κειεηφζεη ηελ πινχζηα ηζηνξία ηεο πεξηνρήο, πξνθεηκέλνπ λα
δφζεη ηελ πιφξε εκπεηξία ηεο ηειεηφηεηαο πνπ πξνοθέξεη απηή ε πφιε.

Φεζηιβάλ Πρόγραμμα

1η μέρα 26.07.
14:00 Άθημε ζηε Ρψκε, ζε επηιεγκέλα
θαηαιχκαηα. Πξναηξεηηθφο ρξφλνο γηα αηνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.
19:00 Γείπλν.
Πξναηξεηηθή βφιηα ζην θιακπ.
Γηαλπθηέξεπζε.
2η μέρα 27.07.
07:30 Πξσηλφ.
10:00 Δλεκεξσηηθή ζπλάληεζε κε ηνπο
δηνξγαλσηέο, κε άιινπο ζπκκεηέρνληεο, κε ηα
ηνπηθά αλζάκπι, θαζοψο θαη κε ηηο ηνπηθέο
αξρέο.
17:00 Γείπλν.
18:30 πλάληεζε ησλ οζγθξνηεκάησλ. Η
ενξηαζηηθή παξέιαζε..
19:30 Η ηειεηή έλαξμεο ηνπ θεοηηβάι. Οη
παξαζηάζεηο
ησλ
ζπγθξνηεκάησλ
(Σν
αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ θεοηηβάι θαη ε ζεηξά
κε ηελ νπνία ζα γίλνπλ νη παξαζηάζεηο ζα
παξαδνζεί ζηα ζπγθξνηήκαηα θαηά ηελ άθημή
ηνπο).
Πξναηξεηηθή βφιηα ζηε δεκφθηιε θαη κνληέξλε
ιεσθφξν «Via Veneto».
22:30 Πξναηξεηηθή βφιηα ζην θιακπ.
3η μέρα 28.07.
07:30 Πξσηλφ.
09:30 Πξναηξεηηθή εθδξνκε ζηελ πφιε, «La
Piazza di Spagna», «Via Cavour», ε επήζθεςε
ηνπ ηηαιηθνχ θνηλνβνπιχνπ, ηνπ Κνινζζαχνπ,
ηεο Φνλητλαο ληη ξυβη, ηεο Φνλητλαο ληη
Quattro Cavalli, ησλ Ππξακχδσλ, «Foro
Romano» ...
17:00 Γείπλν.
18:30 Οη παξαζηάζεηο ησλ ζπγθξνηεκάησλ. Η
ηειεηή ιήμεο, ε απνλνκή πηπρίσλ, ε αληαιιαγή
δψξσλ κεηαμχ
ησλ ζπγθξνηεκάησλ θαη δηνξγαλσηψλ. Σέινο
ηνπ Φεοηηβάι.
21:30 Πάξηη/ δείπλν ζην εζηηαηφξην κε δσληαλή
κνποζθή (Πξναηξεηηθφ).
4η μέρα 29.07.
07:30 Πξσηλφ.
10:00 Πξναηξεηηθέο εθδξνκέο ηνπ Βαηηθαλνχ,
ηεο Βαζηιηθφο ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ, ηεο Καπέιαο
ηζηίλα θαη ησλ Μνπζείσλ ηνπ Βαηηθαλνχ.
19:00 Γείπλν.
21:30 Πάξηη ζην ηηαιηθφ εζηηαηφξην κε δσληαλή
κνπζηθή (πξναηξεηηθφ)
5η μέρα 30.07.
07:30 Πξσηλφ
12:00 Αλαρσξήζεηο ησλ ζπγθξνηεκάησλ. Σέινο
ππεξεζηψλ.

πλτληεοε ησλ οπγθξνηεκτησλ. Η ενξηαοηηθφ παξυιαοε..

Πξσηλφ

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

Τιμή κατ΄ άτομο

129 €

Πτξηη/ δεχπλν οην εοηηαηφξην κε δσληαλφ κνποηθφ (Πξναηξ
Πξσηλφ.

Ξενοδοχείο 3*

Πτξηπ οην ηηαιηθφ εοηηαηφξην κε δσληαλφ κνποηθφ (πξναηξ

Η

ηιμή περιλαμβάνει:

Η δηακνλή ζην μελνδνρείν (εκηδηαηξνθή- πξσηλφ θαη βξαδηλφ)
Η ζπκκεηνρή ηνπ θεζηηβάι
Πηπρία, αλακλεζηηθά, θσηνγξαθίεο, DVD

Η ηιμή δεν περιλαμβάνει:
Αηνκηθέο εθδξνκέο, βφιηεο ζηελ πφιε, λπρηεξηλή δψε, ηαμηδησηηθή αζθάιηζε, ρψξνπο ζηάζκεπζεο γηα ιεσθνξεία (φπνπ είλαη
απαξαίηεην), ακνηβή γηα ηνπο αιινδαπνχο ππεθφνπο (φπνπ απαηηείηαη, γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ειηθηίαο άλσ ησλ 14 εηψλ, κε
εμαίξεζε ηνπο νδεγνχο θαη μελαγνχο)Σα πξνζσπηθά έμνδα ησλ ζπκκεηερφλησλ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΑ:
Δπηβάξπλζε γηα παξάηαζε ηεο δηακνλήο: 30€ άλα άηνκν ζην μελνδνρείν 3***
Δπηβάξπλζε δηθιίλνπ δσκαηίνπ: 5€ αλά κέξα/ άηνκν
Δπηβάξπλζε κνλνθιίλνπ δσκαηίνπ: 17€ αλά κέξα/ άηνκν

