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     15. ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ  
         ΧΟΡΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 
                                 Δυρράχιο– Αλβανία 
                     15 – 20 Ιουλίου 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. 

Δυρράχιο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη και το κυριότερο λιμάνι της Αλβανίας. 

Βρίσκεται στις ακτές της κεντρικής Αλβανίας, περίπου 33 χιλιόμετρα δυτικά της 

πρωτεύουσας Τίρανα. Είναι μια από τις αρχαιότερες και οικονομικά 

σημαντικότερες πόλεις της Αλβανίας.Το Δυρράχιο βρίσκεται σε ένα από τα 

στενότερα σημεία της Αδριατικής Θάλασσας, απέναντι από τα Ιταλικά λιμάνια 

του Μπάρι (σε απόσταση 300 χλμ.) και του Μπρίντιζι (σε απόσταση 200 χλμ.).  

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

http://www.mediteranian-folklore-festivals.org/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AF%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B6%CE%B9


1η μέρα – 15/07 Άφιξη στην Δυρράχιο. Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο. 
Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
2η μέρα – 16/07 Πρωινό. Προαιρετική περιήγηση στην πόλη του Δυρραχίου. 
Συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο Τύπου Δείπνο. Ελέυθερος χρόνος. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα – 17/07 Πρωινό. Προαιρετική εκρομή στη Τίρανα. Τελετή έναρξης. 
Παρουσίαση της ομάδας. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
4η μέρα – 18/07 Πρωινό. Προαιρετική βόλτα με πλοιάριο στην Ποντγορίτσα. 
Ελεύθερος χρόνος. Τελετή λήξης του Φεστιβάλ. Προαιρετική βραδινή έξοδος σε 
κλαμπ. Διανυκτέρευση.  
5η μέρα – 19/07 Πρωινό. Προαιρετική εκδρομή. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. 
Προαιρετική βραδυνή έξοδος σε εστιατόριο. Διανυκτέρευση. 
6η μέρα – 20/07 Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών. 
 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ  

Hotel 3*  Τιμή κατόπιν συμφωνίας 

Hotel 2*  Τιμή κατόπιν συμφωνίας 

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

•Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, σε δικλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια 
με ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο). 
•Συμμετοχή στο φεστιβάλ.  
•Συνοδός κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. 
• Δίπλωμα, πλακέτες, φωτογραφίες και βίντεο 

• Προαιρετικές εκδρομές 
• Ατομικά και όλα τα άλλα έξοδα εκτός του προγράμματος 

• Μεταφορά από το αεροδρόμιο της Τιράνας - ξενοδοχείο – Αεροδρόμιο  
          - λεωφορείο προς μία κατεύθυνση μέχρι 25 άτομα 
          - λεωφορείο προς μία κατεύθυνση μέχρι 50 άτομα 

•Εισιτήρια για όλες τις εκδρομές, περιηγήσεις και αξιοθέατα.  
• Ξενάγηση στην πόλη 
• Προαιρετική εκδρομή με το πλοίο στην Podgorica 
• Προαιρετική εδρομή στην Τιράνα  
• Προαιρετική βραδινή έξοδος 
• Κλαμπ 

 

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

Η ΤΙΜΗ  ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

•Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μέρα 
•Επιπλέον χρεώση για μονόκλινο δωμάτιο, 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. 
 

 
                                                                                      
 
 

 
 

 

MEDITERANIAN ORGANIZATION 
www.mediteranian-folklore-festivals.org 
mediteranian.organization@gmail.com 
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