
  

X ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΧΟΡΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 

“Terra delle Gravine“ 
TARANTO–PALAGIANELLO-ROME, ITALY 

ΙΟΥΛΙΟΣ 30 – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 04, 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. 

Palagianello - είναι ο μικρότερος δήμος στο δυτικό τμήμα της επαρχίας 
Taranto. Ιστορικά συνδεδεμένο με τον πολιτισμό της εποχής του λίθου: το σημερινό 
κέντρο του χωριού βρίσκεται κοντά στο ομώνυμο φαράγγι, το οποίο για αιώνες 
αντιπροσωπεύεται από φυσικές άμυνες και των οποίων οι πλαγιές του Μεσαίωνα 
έχουν αναπτύξει ένα σύνθετο και πετρώδες χωριό, που συνδέονται με το σύγχρονο 
μέρος της πόλης. 

Taranto - είναι απέναντι από τον κόλπο με το ίδιο όνομα στο Ιόνιο Πέλαγος. 
Ονομάζεται επίσης "πόλη των δύο θαλασσών" επειδή είναι κατακλυσμένος από 2 
παραθαλάσσιες ακτές. Η φωτεινότητα, τα χρώματα, ο αέρας, οι φιλικοί άνθρωποι, η 
ιστορία, ο πολιτισμός, η θάλασσα ... χιλιάδες και χιλιάδες στοιχεία αποτελούν έναν 
μοναδικό συνδυασμό που καθιστά το Taranto ένα μοναδικό μέρος γεμάτο γοητεία. 

Η Ρώμη είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας και η περιοχή του Lazio. Η Ρώμη 
ονομάστηκε "Αιώνια Πόλη" από τους αρχαίους Ρωμαίους επειδή πίστευαν ότι 
ανεξάρτητα από ό, τι συνέβη στον υπόλοιπο κόσμο, η πόλη της Ρώμης θα παραμείνει 
πάντα όρθια. Η εξερεύνηση του κέντρου της πόλης με τα πόδια, που περιβάλλεται 
από ένδοξα μνημεία και κολοσσιαία υπολείμματα, σας φέρνει πίσω στην ώρα της 
"δόξας που ήταν η Ρώμη". Το σύμβολο της πόλης είναι η λύγκα αυτή που θηλάζει τον 
Romulus και τον Remus. 



Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 

1ημέρα - 30.07. Άφιξη στο Palagianello, Massafra. Διαμονή στο επιλεγμένο 

ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
2ημέρα - 31.07. Πρωινό. Προαιρετική περιήγηση στο Taranto (εθνικό μουσείο, κάστρο 
της Aragoneze καθεδρικός ναός του San Cataldo...). Τελετή έναρξης του φεστιβάλ. 
Παραστάσεις των καλλιτεχνών. Δείπνο. Προαιρετική βραδυνή έξοδος. Διανυκτέρευση. 
3ημέρα - 01.08. Πρωινό. Προαιρετική περιήγηση στο Palagianello (εκκλησία του Αγίου 
Girolamo, κάστρο, μουσεία...). Παραστάσεις των καλλιτεχνών. Τελετή λήξης του 
φεστιβάλ. Δείπνο. Προαιρετική βραδυνή έξοδος. Διανυκτέρευση. 
4η μέρα - 02.08. Πρωινό. Ταξίδι στην Ρώμη. Προαιρετικά, περιήγηση στην Ρώμη (Το 
Κολοσσαίο, τη βρύση Trevi, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, την ισπανική πλατεία 
κ.λπ.) Δείπνο. Προαιρετική βραδυνή έξοδος. Διανυκτέρευση. 
5η μέρα - 03.08. Πρωινό. Μια προαιρετική περιήγηση στο Βατικανό, ένα κράτος στην 
καρδιά της Ρώμης. Ελεύθερος χρόνος για μεμονωμένες δραστηριότητες. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 
6η μέρα Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρήσεων. 

*Trip to Panagianello, Tour Guide- www.youtube.com/watch?v=97p-vDENWhc   

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: 
MASSAFRA 

Hotel 3*  
AGREEMENT 

Hotel 2*  

ROME 

Hotel 3*  
AGREEMENT 

Hotel 2*  

*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 

• Διαμονή στο επιλεγμένο κατάλυμα σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια με 
πρωινό. 

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

 

 

• Προαιρετικές εκδρομές 

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

Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

http://www.youtube.com/watch?v=97p-vDENWhc


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΕΙΕΣ:  
• Εισιτήρια για όλες εκδρομές και τουριστικά αξιοτέατα 
• Ξεναγός (τιμή ανάλογα με την γλώσσα) 
• Μεταφορά από/μέχρι αεροδρόμιο 
• Κρουαζιέρα 
• Κλαμπ 
• Περιήγησεη στο Ταράντο 
• Περιήγηση στο Palagiello 
• Μουσική στην ταβέρνα, δείπνο και ένα ποτό 

• Περιήγηση στην πόλη: 
-Ξεναγός στην Ρώμη (τιμή ανάλογα με την γλώσσα), Εισιτήρια Roman Forum 
+Colosseum + Palatine: 12€ + 2€, Εθνική Γκαλερί Μοντέρνας Τέχνης (YUM): 9€, 
Πυραμίδα: 6.5€+ booking required 1.5€, Vatican Museums and St. Peter's 
Basilica: εισιτήριο 17€ (booking: 4€ το ατομο) 
-- Ενιαίο εισιτήριο που ισχύει για 7 ημέρες στους Baths of Caracalla, Villa dei 

Quintili and the Mausoleum of Cecilia Metella: 7€ 
(booking: 2€, για τα γκρουπ 30€) 
National Museum of Castel Sant'Angelo: 11€ 
*(κρατήσεις: 1€ ανα ατομο) 
*(η τιμή του εισιτηρίου μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια των 
εκθέσεων) - House-Museum of Giorgio de Chirico: 8€, με κράτηση - 
City Tour Hop on Hop off bus: 21€ ανα ατομο, Δείπνο με μουσική  
18€ (δείπνο και ένα ποτό), Κλαμπ 8€ 
 

• Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/ημέρα 5 ευρώ 
• Επιπλέον χρέωση σε μονόκλινο δωμάτιο (ανά 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 συνθηκώπό και προς το αεροδρόμιο. 
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	X ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
	TARANTO–PALAGIANELLO-ROME, ITALY
	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. ...
	Palagianello - είναι ο μικρότερος δήμος στο δυτικό τμήμα της επαρχίας Taranto. Ιστορικά συνδεδεμένο με τον πολιτισμό της εποχής του λίθου: το σημερινό κέντρο του χωριού βρίσκεται κοντά στο ομώνυμο φαράγγι, το οποίο για αιώνες αντιπροσωπεύεται από φυσι...
	Taranto - είναι απέναντι από τον κόλπο με το ίδιο όνομα στο Ιόνιο Πέλαγος. Ονομάζεται επίσης "πόλη των δύο θαλασσών" επειδή είναι κατακλυσμένος από 2 παραθαλάσσιες ακτές. Η φωτεινότητα, τα χρώματα, ο αέρας, οι φιλικοί άνθρωποι, η ιστορία, ο πολιτισμός...
	Η Ρώμη είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας και η περιοχή του Lazio. Η Ρώμη ονομάστηκε "Αιώνια Πόλη" από τους αρχαίους Ρωμαίους επειδή πίστευαν ότι ανεξάρτητα από ό, τι συνέβη στον υπόλοιπο κόσμο, η πόλη της Ρώμης θα παραμείνει πάντα όρθια. Η εξερεύνηση του...
	*Σημείωση: Δυνατότητα της οργανωμένης μεταφοράς από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Για τις τιμές και τις συνθήκες μεταφοράς καλέστε: +381694444505



