
  

 

 
 
 

XVI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 

ΧΟΡΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΡΩΜΑΝΙΑ  

“Micul Paris”  02. – 05. Απριλίου 2020. 
 

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, σε 
συνεργασία με τους τοπικούς δήμους, τα επιμελητήρια και τον τοπικό 
πολιτιστικό σύλλογο. Το φεστιβάλ θα καλύπτεται απο τα μέσα ενημέρωσης, από 
τον τοπικό και διεθνή Τύπο και την τηλεόραση. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμαρχοι, 
από τις πόλεις των διαγωνιζόμενων του φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι 
στο φεστιβάλ, των οποίων τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται απο τον 
διοργανωτή. 

Βουκουρέστι- προτεύουσα της Ρωμανίας, βρίσκεται στο νότο της χώρας 
από τις δύο πλευρές του ποταμού Νταμποβίτα, στο υψόmetro 70-90m. Το 
Βουκουρέστι βρίσκεται 225 κμ από τη Μαύρη θάλλασα, 65 km από το Δούναβη και 
100 km από τα Καρπάθια. Με πλυθησμό πάνω από 2,1 εκατομμύριους κατοίκους 
και την καθημερινή μετανάστευση φτάνει ως 2,3 εκατομμύριους κατοίκους, γι 
αυτό είναι η μεγαλύτερη μητρόπολη στην νοτιοανατολική Ευρώπη Evropi. Πολλά 
ιστορικά, καλλιτεχνικά και αρχαιολογικά μνημεία, μουσεία, γκαλερί τέχνης, πάρκα 
και κήποι έχουνε μετατρέψει το Βουκουρέστι στο πιο σημαντικό τουριστικό κέντρο 
Ρωμανίας. 
 

 
 
 
 

 
 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
 
 
 

1ημέρα – 02.04. Άφιξη στο Βουκουρέστι. Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο. 
Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες ή για προαιρετική περιήγηση στο 
Πέλες και Μπραν (τα κάστρα του Δράκουλα), ή κρουαζιέρα στο νησί Σνάγκοβ. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.  



2ημέρα–03.04. Πρωινό. Παρουσιάσεις στην αίθουσα συνεδριάσεως του 
ξενοδοχείου. Προαιρετική επίσκεψη στο Βουκουρέστι (Πατριαρχείο Ρουμανίας, 
Δημοτικό Μουσείο, Εθνικό Θέατρο, Βασιλικό Παλάτι...). Τελετή έναρξης του 
φεστιβάλ. Παραστάσεις των καλλιτεχνών. Δείπνο. Προαιρετική έξοδος σε καποιο 
μπαρ. Διανυκτέρευση. 
3ημέρα – 04.04. Πρωινό. Προαιρεκτική επίσκεψη στην πόλη. Παραστάσεις των 
καλλιτεχνών. Τελετή λήξης του φεστιβάλ. Προαιρετική βραδινή έξοδος σε 
ρωμανική ταβέρνα με μουσική. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  
4η μέρα – 05.04.  Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρήσεων. 

*Putovanje u Bukurešt www.youtube.com/watch?v=yyoqQo-9YjU 
 

*Ειδική προσφορά: Οι ομάδες που έχουν ήδη συμμετάσχει σε ένα από τα 

φεστιβάλ μας έχουν έκπτωση 10% στην τιμή της συμφωνίας. 
 

*Σημείωση: Δυνατότητα της οργανωμένης μεταφοράς από οποιοδήποτε μέρος της   
Ελλάδας. Για τις τιμές και τις συνθήκες  μεταφοράς καλέστε: +381694444505 
Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα  
        δωμάτια με ήμι-διατροφή (πρωινό, δείπνο).  

 Συμμετοχή στο φεστιβάλ. 

 Συνοδός κατά την διάρκεια του φεστιβάλ. 

 Διπλώματα, πλακέτες, φωτογραφίες και βίντεο. 
  

Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 Προαιρετικές εκδρομές 

 Ατομικά έξοδα και έξοδα που δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα του φεστιβάλ. 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ: 

 Εισιτήρια για μουσεία και τουριστικά αξιοθέατα  

 Ξενάγηση στην πόλη (τιμή ανάλογα με την γλώσσα) 
 Μεταφορά από / ως αεροδρόμιο 
 

 Κρουαζιέρα στο νησί Σβάγκοβ 
 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: 

RIN Central Hotel**** www.grand.rinhotels.ro   

DOGOVOR 

Razvan Hotel *** www.hotelrazvan.com  

Litovoy Hotel ** 
Triumf Hotel ** 
Uranus Hotel **  

www.hotel-litovoicentral.ro 
  

Green frog Hostel 
Puzzle Hostel  

www.puzzlehostel.ro  

http://www.youtube.com/watch?v=yyoqQo-9YjU
http://www.hotelrazvan.com/
http://www.hotel-litovoicentral.ro/
http://www.puzzlehostel.ro/


 Ρωμανική βραδιά στην ταβέρνα /δείπνο και ένα ποτό στην τιμή/ 
 Εκδρομή στο Πέλες και Μπραν (τα κάστρα του Δράκουλα)  
 Κλαμπ 
 

 Επίσκεψη στο μουσείο 
 
ΣΗΜΗΩΣΕΙΣ: 
  

• Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μέρα. 

• Ενιαία χρέωση ανά άτομο ανά ημέρα. 
  

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις 
των 

παραστάσεων, την εκτέλεση των εκδρομών και των επιμέρους στοιχείων από το 
πρόγραμμα, λόγω αντικειμενικών συνθηκών. 

 

 

 
 

 

 


