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                          VIII ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ  ΧΟΡΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ   

ΚΑΙ  ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 
ΣΑΡΤΗ,ΕΛΛΑΔΑ 

                        “Ο χορός της Σιθωνίας ” 
Aύγουστος 25–30, 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. 
 Η Σάρτη βρίσκεται γύρω στα 140 χιλιόμετρα απο την Θεσσαλονίκη. Είναι 
ένας μεγάλος οικισμός στην άκρη της χερσονήσου της Σιθωνίας του νομού 
Χαλκιδικής που περιβάλλεται από το καταπράσινο βουνό Ντραγουντέλη. Αποτελεί 
Δημοτικό διαμέρισμα με ίδια ονομασία και με μοναδικό οικισμό την έδρα. Η 
κύριες ασχολίες των κατοίκων είναι ο τουρισμός, όπως επίσης η γεωργία και η 
αλιεία. Κάθε χρόνο πολλοί τουρίστες επισκέπτονται το θέρετρο αυτό και 
απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θάλασσα. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1η μέρα – 25/08 Άφιξη στην Σάρτη. Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο. 
Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
2η μέρα – 26/08 Πρωινό. Συνέντευξη τύπου. Ελεύθερος χρόνος για ατομικές 
δραστηριότητες. Τελετή έναρξης του φεστιβάλ. Παραστάσεις των χορευτικών. 
Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα – 27/08 Πρωινό. Προαιρετικές εκδρομές. Παραστάσεις των χορευτικών. 
Τελετή έναρξης του φεστιβάλ. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. 
Διανυκτέρευση. 
4η μέρα – 28/08 Πρωινό. Προαιρετικές εκδρομές. Ελεύθερος χρόνος για ατομικές 
δραστηριότητες. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
5η μέρα – 29/08 Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Πακέτο. 
Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
6η μέρα – 30/08 Πρωινό. Αναχώρηση απο το ξενοδοχείο. Τέλος υπηρεσιών. 
*Trip to Sarti: www.youtube.com/watch?v=USQGDw5sN4I 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ 5 ΝΥΧΤΕΣ                                                                 

Hotel ***   Τιμή κατόπιν συμφωνίας  
     

Hotel ***/Apartments  
 

 

  Τιμή κατόπιν συμφωνίας  
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Hotel ***   Τιμή κατόπιν συμφωνίας  
     

Hotel ***/Apartments  
 

 

  Τιμή κατόπιν συμφωνίας  

           
*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 ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο) 

 Συμμετοχή στο φεστιβάλ. 

 Συνοδός κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. 

 Αναμνηστικά  διπλώματα και πλακέτες, φωτογραφίες και βίντεο. 
 

Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

         • Προαιρετικές εκδρομές. 
         • Ατομικά έξοδα και όλα τα έξοδα που δεν καλύπτονται απο το φεστιβάλ. 
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ: 

•Εισιτήρια για όλες τις εκδρομές, περιηγήσεις και αξιοθέατα. 
•Εκδρομή Θεσσαλονίκη 
-Τιμή λεωφορείο μεταφοράς ανά άτομο - 10 € 
-Οδηγός για την επίσκεψη της Θεσσαλονίκης 80-100 € (τιμή ανάλογα με την 
γλώσσα) 
-Ο Λευκός Πύργος - 3 €, εισιτήριο 
-Εμπορικό κέντρο Cosmos 
•Μεταφορά αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης - Ξενοδοχείο - Αεροδρόμιο  
-OW μονή διαδρομή -λεωφορείο μέχρι 30 άτομα - 280 € 
-OW μονή διαδρομή -λεωφορείο μέχρι 50 άτομα - 320 € 
•Ελληνική βραδιά στο εστιατόριο για δείπνο και ένα ποτό - 12€ 
•Εκδρομή στα Μετέωρα - 20€. 
•Βόλτα με πλοιάριο - 9€ (15€ - με φαγητό) 
•Κλαμπ - 5€.  
•Waterland Θεσσαλονίκης - 15€ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 
•  Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο 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. 
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