Dearest friends,
With this we would like to express our heartfelt thanks for the wonderful experience we had
during our stay in Rethymno. It was a pleasure to participate in a historic event of such great
importance as your Carnival.
A warm thank you from all of us for the very kind welcome and hospitality you have
reserved for us.
Returning to your beautiful land after a few years was a real pleasure, how to experience the
performances of the beautiful masked groups who animated the streets of Rethymno up
close and participate in the events led by your attentive and kind staff.
Living customs, traditions and traditions of another country is always an enrichment that
remains with us, and of which we will not forget.
We are pleased to keep in touch and meet again when possible in the future.
Sincere thanks from all of us and see you next year with the hope of being part of your
extraordinary event again.
Sincerely
Gubbio flag-wavers

Αγαπητοί φίλοι,
Με αυτό μας το κείμενο, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις από καρδιάς ευχαριστίες μας
για την υπέροχη εμπειρία που είχαμε κατά την παραμονή μας στο Ρέθυμνο.Ήταν
ευχαρίστησή μας να συμμετέχουμε σε ένα ιστορικό πολιτιστικό δρώμενο, τόσο μεγάλης
σημασίας, όπως το Καρναβάλι σας.
Ένθερμες ευχαριστίες από όλους εμάς για την πολύ ευγενική υποδοχή και φιλοξενία που
φροντίσατε για όλους εμάς.
Επιστρέφοντας στον ωραίο σας τόπο μετά από λίγα χρόνια, ήταν για εμάς μια πραγματική
ευχαρίστηση, το πως βιώσαμε από κοντά τις παραστάσεις των όμορφων μασκαρεμένων
ομάδων που στόλισαν τους δρόμους του Ρεθύμνου και το πώς συμμετείχαμε στα δρώμενα
υπό την προσεκτική σας επιμέλεια και του ευγενικού προσωπικού σας.
Τα ζωντανά ήθη, έθιμα και παραδόσεις μιας άλλης χώρας είναι πάντα μια πλούσια
εμπειρία που παραμένει μαζί μας και η οποία θα παραμείνει για πάντα μαζί μας.
Θα χαρούμε να κρατήσουμε επαφή και να συναντηθούμε ξανά, όποτε είναι εφικτό, στο
μέλλον.
Ειλικρινείς ευχαριστίες από όλους μας και θα σας δούμε από κοντά στο επόμενο έτος, με
την ελπίδα να είμαστε και πάλι συμμέτοχοι σε αυτό το εξαιρετικό δρώμενο.
Με εκτίμηση,
Οι σημαιοφόροι του Gubbio

