ארט טראוול  -יומן פסטיבלים בחו"ל לשנת 2018
תאריך עדכון אחרון  | 12.12.2017 -אנו מעדכנים את היומן מדי חודש
אם יש לכם גרסה ישנה צרו איתנו קשר לקבלת הגרסה העדכנית

טלפונים052-7569869 | 077-5109678 :
מייל | info@artor.co.il :כתובת :יצחק רגר  ,28/11באר-שבע
אתרwww.artor.co.il :

אם לא מצאתם נסיעה מתאימה  -אנחנו יכולים לארגן נסיעה פרטית ללהקה של מינמום  20נוסעים ליעדים הבאים:
 -לונדון | ברצלונה | פראג | ברלין | קייב | רומא | פירנצה | וינה | שטוטגרט | ניו-יורק | לוס-אנג׳לס | הונג-קונג | שנגחאי -- -בכל אחד מהיעדים האלו יש לנו שיתופי פעולה וחברים במוסדות המחול השונים -- -כל מה שצריך לעשות זה לבחור יעד ותאריך )מומלץ  5או  6ימים( --טווח מחירים
פרטים
תאריכים
יעד
תקופה  //חופשה שם הנסיעה
תחרות מחול בינלאומית

ינואר
ללא חופש

סוצ׳י

07.01 - 12.01

 תחרות מחול וזמר בינלאומית פסטיבל ענק עם אלפי משתתפים סדנאות מחול וזמר במסגרת הפסטיבל -טיולים בסוצ׳י  -עיירת נופש ברוסיה

01.04 - 07.04
חופשת פסח

 טיסות עם עצירה קצרה בקייב  6שיעורי ריקוד  2סיורים בעברית פארק שעשועים ענק PORTAVENTURA - יום צילומים מקצועי מיוחד ללהקות מחול מופע פלמנקו -ארוחת טאפסים מיוחדת במינה

31.03 - 06.04
חופשת פסח

 טיסות ישירות לקייב בין  6ל 8שיעורי ריקוד סיור בעברית צפייה ב 3מופעי מחול מקצועיים השתתפות בתחרות או מופע משותף)לא חייבים להתחרות(

רוסיה

רוקדים בברצלונה

ברצלונה
ספרד

אפריל
פסח חול המועד

Dance World Kiev

אפריל
פסח חול המועד

קייב
אוקראינה

€ 895.00

1,200 - 1,350

€ 945 - € 990
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אם לא מצאתם נסיעה מתאימה  -אנחנו יכולים לארגן נסיעה פרטית ללהקה של מינמום  20נוסעים ליעדים הבאים:
 -לונדון | ברצלונה | פראג | ברלין | קייב | רומא | פירנצה | וינה | שטוטגרט | ניו-יורק | לוס-אנג׳לס | הונג-קונג | שנגחאי -- -בכל אחד מהיעדים האלו יש לנו שיתופי פעולה וחברים במוסדות המחול השונים -- -כל מה שצריך לעשות זה לבחור יעד ותאריך )מומלץ  5או  6ימים( --טווח מחירים
פרטים
תאריכים
יעד
תקופה  //חופשה שם הנסיעה
FLORENCE
DANCE PROJECT

רומא  +פירנצה

01.04 - 07.04
חופשת פסח

 טיסות לרומא )דרך קייב(  6שיעורי ריקוד בOPUS BALLET - סיורים מודרכים פארק שעשועים  -בסימן שאלהרק אם יהיה פתוח
 צפייה במופע יום צילומים מקצועי מיוחד ללהקות מחול סיור ברומא סדנא ברומא ביקור במוזיאונים בפירנצה -ביקור בקולוזיאום ברומא

22.04 - 17.04
חופשה חלקית
יום העצמאות

 הופעה באירוע של הקהילה היהודית בברלין סדנאות מחול צפייה במופעים מקצועיים סיורי תרבות ויהדות פארק מים מטורף -מוזיאון הטבע

22.04 - 17.04
חופשה חלקית
יום העצמאות

 מופע בקהילה סדנאות מחול צפייה במופעים מקצועיים פארק מים -שייט על הנהר של קייב

איטליה

אפריל
פסח חול המועד

יום העצמאות
למדינת ישראל בברלין

גרמניה

אפריל
יום העצמאות

יום העצמאות
למדינת ישראל בקייב

אפריל
יום העצמאות

ברלין

קייב
אוקראינה

€ 1,250.00

€ 1250 - € 1150

€ 990 - € 945
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אם לא מצאתם נסיעה מתאימה  -אנחנו יכולים לארגן נסיעה פרטית ללהקה של מינמום  20נוסעים ליעדים הבאים:
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פרטים
תאריכים
יעד
תקופה  //חופשה שם הנסיעה
 China Tianjin Internationalטיאנג׳ין  +בייג׳ין
Cultural Festival
סין

04.05 - 27.04
יש יום חופש
של ל״ג בעומר

 טיסות לבייגי׳ן פסטיבל ענק של עיריית בייג׳יןעם להקות מכל העולם
 טיול לחומה הסינית טיולים בבייג׳ין  2לילות בבייג׳ין במלון  4כוכבים -כולל כל הארוחות ) 3ארוחות ביום(

24.07 - 19.07
או
25.07 - 20.07

 השתתפות פסטיבל מחול בינלאומי של העירייהעם עשרות להקות מכל העולם
 הופעה בבית אבות יהודי  -מאוד מרגש ומשמח סדנאות מחול בסגנונות נבחרים טיולים בפראג טיול לדרום צ׳כיה  -קרומלוב וטירה עתיקה -צילומי פלאש מוב בדרום צ׳כיה

אפריל  +מאי
ל״ג בעומר

PRAGUE SUMMER
ARTS FESTIVAL

פראג  +קרומלוב
צ׳כיה

יולי
החופש הגדול

יולי
החופש הגדול

החופש הגדול

World Dance Movement
International Competition

29.07 - 22.07 Castellana Grotte
איטליה

החופש הגדול

 פסטיבל  -תחרות ברמה גבוהה סדנאות מקצועיות  20 -מורים מכל העולם)כולל (Desmond Richardson

€ 1,290.00

€ 1,045.00

€ 1,100 - € 1,350
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אם לא מצאתם נסיעה מתאימה  -אנחנו יכולים לארגן נסיעה פרטית ללהקה של מינמום  20נוסעים ליעדים הבאים:
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פרטים
תאריכים
יעד
תקופה  //חופשה שם הנסיעה
כנס מחול
על ספינת קרוזים ענקית!

יולי
החופש הגדול

אתונה ,פיראוס,
מיקונוס ,וולוס,
צ׳ניה ,סנטוריני
נאופליון

08.07 - 16.07

 הפלגה על בסיס הכל כלול בספינהשל חברת Pullmantur Cruises -
 שם הספינה Horizon הכל כלול )כולל שתייה( סדנאות הופעות -טיולים בהמון יעדים מהממים

12.08 - 05.08
13.08 - 06.08
14.08 - 07.08

 כנס מחול במחנה ילדים עםקבוצות מכל העולם
 סדנאות עם מורים מכל העולם הופעות מסיבות לילדים טיולים ,אטרקציות יום צילום  -כל להקה מקבלתאלבום דיגטלי באיכות גבוהה!

27.08 - 22.08
החופש הגדול

 פסטיבל פולקלור בילנאומי של עיריית לביב טיולים בעיר הופעות מול קהל גדול של תיירים -אינטרקציה עם להקות מכל העולם

יוון

כנס מחול במחנה ילדים
The Ranch

אתונה  +סופיקו
יוון

אוגוסט
החופש הגדול

פסטיבל “”ETNOVYR

אוגוסט
החופש הגדול

לביב
אוקראינה

€ 1,680.00

900 € - 1,100 €

600 € - 900 €
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פרטים
תאריכים
יעד
תקופה  //חופשה שם הנסיעה
מחנה היפ הופ ASIA CAMP

פוקט
תאילנד

אוגוסט
החופש הגדול

30.08 - 17.08
החופש הגדול

שבועיים של מחנה היפ הופ עם
המורים הכי טובים בעולם!
המחנה הוא לרקדנים בגילאי  18ומעלה
 72שעות ריקוד |  13ימים
 14מורים | מסיבת יאכטה

2,800 $ - 3,100 $

כל הפרטים באתרwww.asiacamp.com :
פסטיבל
Shanghai Tourism Festival

ספטמבר
ללא חופש

שנגחאי
סין

 - 20.09 - 11.09פסטיבל של עיריית שנגחאי עם
עשרות להקות מכל העולם
שימו לב!
יום כיפור באמצע  -יום כיף בדיסני החדש בשנגחאי
 טיולים בשנגחאי -המון הופעות עם אלפי צופים

€ 1,450 - € 1,350

