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             XIII    ΔΙΕΘΝΕΣ      ΦΕΣΤΙΒΑΛ           ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ        
                    ΧΟΡΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ &   ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 

                 ΠΡΑΓΑ,ΤΣΕΧΙΑ " Pohádkové město "  
23 – 26 Ιουλίου 2020. 

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, σε 

συνεργασία με τους τοπικούς δήμους και τους τοπικούς πολιτιστικούς 

συλλόγους. Το φεστιβάλ θα καλύπτεται από 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  από  τον  διοργανωτή. 

Πράγα - Η χρυσή πόλη, η πόλη των εκατοντάδων πύργων, η μητέρα όλων των 

πόλεων,όπως την ονομάζουν.Το πανόραμα της σλαβικής πόλης στις όχθες του 

ποταμού Vltava θα σας αφήσει άφωνους. Είναι η πιο ρομαντική, πιο όμορφη και 

καλοδιατηρημένη πόλη στην Ευρώπη. Από τον 10ο αιώνα, αποτελεί το σπίτι των 

πριγκίπων, βασιλέων,αυτοκρατόρων και προέδρων. Τέλειος συνδυασμός του Γοτθικ, 

της Αναγέννησης, του Μπαρόκ και της μοντέρνας τέχνης. Σήμερα, η Πράγα είναι μια 

ευρωπαϊκή μητρόπολη,γεμάτη ζωή, με εμπορικά κέντρα και αμέτρητα μπαρ και 

εστιατόρια, που σερβίρουν εξαιρετική τσέχικη μπύρα. 
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1η μέρα – 23/07 Άφιξη στην Πράγα. Διαμονή σε ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος 
για ατομικές δραστηριότητες. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα – 24/07 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο Τύπου. Προαιρετική 
περιήγηση στην πόλη (Velcav, Staro mestkenamesti Orloj, Hradcany, Καθεδρικός ναός 
του Αγίου Vita, κλπ...).Τελετή έναρξης του φεστιβάλ. Παράσταση των ομάδων. 
Δείπνο. Προαιρετική νυχτερινή βόλτα στην πόλη. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα – 25/07 Πρωινό. Ενημέρωση, παρουσίαση στην αίθουσα διάσκεψης του 
ξενοδοχείου.Προαιρετική δυνατότητα οργανωμένης περιήγησης στο Κάρλοβι Βάρι, 
γνωστή λουτρόπολη τόσο στη Τσεχική Δημοκρατία όσο και στην Ευρώπη, στο κάστρο 
Carlstein, την κατοικία του Carl IV. Επιστροφή στην Πράγα. Παράσταση των 
ομάδων. Τελετή λήξης του φεστιβαλ . Δείπνο. Προαιρετική νυχτερινή βόλτα στο 
κέντρο της πόλης, σε κλαμπ / εστιατόριο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα – 26/07 Πρωινό. Αναχώρηση. Λήξη υπηρεσιών. 

*Ταξίδι στην Πράγα-Ταξιδιωτικός Οδηγός: http://www.youtube.com/watch?v=kT43UcBJO5A 

TIMH ANA ATOMO 

Hotel Top **** 
 

www.tophotel.cz Τιμή κατόπιν συμφωνίας 
 

Hotel Golf **** 
 

www.hotel-golf.cz 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 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. 
 

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ 
• Ξενάγηση στην πόλη -Τιμή λεωφορείου μεταφοράς ανά άτομο - 12 € 
• Οδηγός για την επίσκεψη στην Πράγα 80- 100 € (τιμή ανάλογα με την γλώσσα) - 

Φρούριο - 13 € εισιτήριο για μεγαλύτερη περιήγηση (9 €, εισιτήριο για 
μικρότερη περιήγηση) 

•   Μεταφορά αεροδρόμιο της Πράγας - ξενοδοχείο - αεροδρόμιο της Πράγας - 
OW μονή διαδρομή λεωφορείο μέχρι 30 άτομα - 250 € 

- OW μονή διαδρομή λεωφορείο μέχρι 50 άτομα - 280 € 

• Δείπνο στο εστιατόριο ή στο μπαρ με ζωντανή μουσική, φαγητό και ενα ποτό 
περιλαμβάνονται στην τιμή - 15€ 
•  Κρουαζιέρα στο Βλταβα - 6 € 
•  Εκδρομή Κάρλοβυ Βάρυ – με λεωφορείο τιμή ανά άτομο 25€ 
•  Κλαμπ - 5€ 

 

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

 
 

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 

office@mediteranian-folklore-festivals.org 

Kostas Leivadiotis: +306992774284,+381114231251,+381694444505 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
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