
 

 
 

 
X ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 

ΧΟΡΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 
Νέσεμπαρ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

“Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ”  
  Αύγουστος 16 – 21, 2020 

 

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, σε 

συνεργασία με τους τοπικούς δήμους και τους τοπικούς πολιτιστικούς 

συλλόγους. 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. 

Νέσεμπαρ είναι μία μοναδική πόλη στις ακτές της Βουλγαρίας. Η αρχαία 
πόλη αυτή είναι χωρισμένη σε δύο μέρη – παλιό και νέο. Και τα δύο μέρη με τον 
δικό τους τρόπο δείχνουν τον τρόπο ζωής στη Βουλγαρία και την ομορφιά της 
όπως και την παραδόση των θέρετρων της χώρας. Το παλιό τμήμα του Νέσμπαρ 
φέναιται να λάμπει από απόσταση - είναι μια νησιάτικη πόλη της Μαύρης 
Θάλασσας, με αυθεντικά μικρά σπίτια και δρόμους με μια προβλήτα που την 
συνδέει με την ηπειρωτική χώρα. Είναι μια από τις παλαιότερες ευρωπαϊκές 
πόλεις που έπρεπε να τεθεί στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της 
UNESCO. 

 
 
 
 
 
 

 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
1η   μέρα – 16/08  Άφιξη στο Νέσεμπαρ. Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο. 
Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα – 17/08 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο Τύπου. Προαιρετική 
περιήγηση στην πόλη. Τελετή έναρξης του φεστιβάλ. Παράσταση των ομάδων. 
Δείπνο. Προαιρετική νυχτερινή βόλτα στην πόλη.  Διανυκτέρευση. 
3η μέρα  –  18/08.  Πρωινό. Ενημέρωση, παρουσίαση στην αίθουσα διάσκεψης του 
ξενοδοχείου. Προαιρετική εκδρομή στη Μπούργας. Παράσταση των ομάδων. 
Τελετή λήξης του φεστιβαλ. Δείπνο. Προαιρετική νυχτερινή βόλτα στην πόλη.  
Διανυκτέρευση. 
4η μέρα – 19/08.  Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος στην παραλία ή  προαιρετική βόλτα 
με καραβάκι. Δείπνο. Προαιρετική νυχτερινή βόλτα στην πόλη.  Διανυκτέρευση. 
5η μέρα – 20/08.  Πρωινό. Προαιερετική εκδρομή στο Sunny Beach. Προαιερετική 
επίσκεψη στι ενύδρειο. Ελεύθερος χρόνος. Προαιρετική νυχτερινή βόλτα στην 
πόλη.  Διανυκτέρευση. 
6η μέρα 21/08   Πρωινό. Αναχώρηση. Λήξη υπηρεσιών. 
*Travel guide – Nesebar - www.youtube.com/watch?v=Qof-xKJ1pEA  

PRICE PER PERSON : 

Hotel **** 
 

Τιμή κατόπιν συμφωνίας 
Hotel***  

* Σημείωση: Δυνατότητα της οργανωμένης μεταφοράς από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Για τις 
τιμές και τις συνθήκες  μεταφοράς καλέστε: +306992774284. 

 
 

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

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

 Συμμετοχή στο φεστιβάλ  
 Συνοδός κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ  
 Αναμνηστικά διπλώματα και πλακέτες, φωτογραφίες και βίντεο 

 Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

 Προαιρετικές εκδρομές 

 Προσοπικά έξοδα και έξοδα που δεν καλύπτονται από το φεστιβάλ  

 Μεταφορά στο/από το αεροδρόμιο 

 Βόλτα με καραβάκι  

https://www.youtube.com/watch?v=Qof-xKJ1pEA


 Aquapark 

 Ξενάγηση για όλες τις εκδρομές (τιμή ανάλογα με τη γλώσσα)  

 Ξενάγηση στη Νέσεμπαρ 

 Εκδρομή στη Μπούργας 

 Εκδρομή στο Sunny Beach 

 Εστιατόριο (ζωντανή μουσική με φαγητό και ένα πότο 

συμπεριλαμβανομένου) 
 
 

 Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μέρα  
 Επιπλέον χρέωση σε μοόκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μέρα 

 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 


