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ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
   ΧΟΡΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 

           ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
                         "Μικρό Παρίσι" 

25-29 ΙΟΥΛΙΟΥ 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 – Η πρωτεύουσα της Ρουμανίας, βρίσκεται στο νότιο τμήμα της 
χώρας, και στις δύο πλευρές του ποταμού Dambovita, σε υψόμετρο 70-90μ. Το 
Βουκουρέστι, βρίσκεται περίπου 225 χλμ. μακριά από τη Μαύρη Θάλασσα, 
περίπου 65 χλμ. από το Δούναβη και πάνω από 100 χλμ. μακριά από τα Καρπάθια 
(125 χλμ. μακριά από το θέρετρο Sinaia). Με πλυθυσμό που φτάνει τους 2,3 
εκατομμύρια κατοίκους, αποτελεί τη μεγαλύτερη μητρόπολη στη Νότιο-Ανατολική 
Ευρώπη. Εκατοντάδες ιστορικά, καλλιτεχνικά και αρχιτεκτονικά μνημεία, δεκάδες 
μουσεία, γκαλερί τέχνης, πολλά πάρκα και κήποι, έχουν μετατρέψει το 
Βουκουρέστι στο πιο σημαντικό κέντρο τουρισμού στη Ρουμανία. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1η μέρα – 25/07 Άφιξη στο Βουκουρέστι. Διαμονή στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος 
χρόνος. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
2η μέρα – 26/07 Πρωινό. Πληροφορίες παρουσίασης σε μια αίθουσα συνεδρίων του 
ξενοδοχείου. Προαιρετική περιήγηση (στο Πατριαρχείο Ρουμανίας, στο Δημοτικό 
μουσείο, Εθνικό θέατρο στο Ρωμαικό Αθήναιον, Βασιλικό Παλάτι. κτλ). Τελετή 
έναρξης. Παραστάσεις των ομάδων. Δείπνο. Προαιρετική νυχτερινή έξοδος σε 
μερικά από τα διάσημα κλαμπ του Βουκουρεστίου. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα – 27/07 Πρωινό. Προαιρετική περιήγηση της πόλης. Παραστάσεις των 
ομάδων. Τελετή λήξης του Φεστιβάλ. Δείπνο. Προαιρετική νυχτερινή έξοδος  σε μια 
ρουμανική ταβέρνα με ζωντανή μουσική. Διανυκτέρευση. 
4η μέρα – 28/07 Πρωινό. Προαιρετική πριήγηση στα κάστρα Πέλες και Μπραν 
(κάστρο του κόμη Δράκουλα), ή μια εκδρομή με βάρκα στο νησί Σνάγκοβ. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 
5 η μέρα – 29/07 Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρήσεων. 
 

**Ταξίδι στο Βουκουρέστι – Ταξιδιωτικός Οδηγός:http://www.youtube.com/watch?v=ppyzJFjmzT8 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

RIN Grand Hotel**** www.grand.rinhotels.ro 
Τιμή κατόπιν συμφωνίας 

Razvan Hotel *** www.hotelrazvan.com 
Τιμή κατόπιν συμφωνίας 

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

www.hotel-litovoicentral.ro 

 
Τιμή κατόπιν συμφωνίας 

Green frogHostel 
PuzzleHostel  

www.puzzlehostel.ro 
Τιμή κατόπιν συμφωνίας 

* Σημείωση 2: 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, δείπνο). 

•Συμμετοχή στο φεστιβάλ. 
•Συνοδός κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. 
•Αναμνηστικά διπλώματα και πλακέτες, φωτογραφίες και βίντεο. 
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Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

• Προαιρετικές εκδρομές. 
• Ατομικά έξοδα και έξοδα που δεν καλύπτονται απο το φεστιβάλ. 
 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ 

 
•Εισιτήρια για όλες τις εκδρομές, περιηγήσεις και αξιοθέατα. 
• Ξεναγός για όλες τις οργανωμένες εκδρομές (τιμή αναλόγως της γλώσσας). 
•Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. 
•Βόλτα με πλοιάριο στο Snagov Ιsland. 
•Δείπνο σε εστιατόριο μαζί με ένα ποτό. 
•Ημερήσια εκδρομή στα κάστρα του Peles και του Bran. 
•Κλαμπ  
• Επίσκεψη σε μουσεία. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

•Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο: 5€ κατ’ άτομο/ημέρα. 
•Επιπλέον χρεώση σε μονόκλινο δωμάτιο, κατ’ άτομο/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. 
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