
           MEDITERANIAN ORGANIZATION 
                       Διεύθυνση: Sarajevska 54, 11000 Bελιγράδι  

                      IN: 109026330   ID:  21113778  

                    Αρ. άδειας: 84/2016  Τηλ: +381694444505 

                  e-mail: mediteranian.organization@gmail.com                                                       
                   web: www.mediteranian-folklore-festivals.org    

  

           14ο  ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ  

                ΧΟΡΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ  &  ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ  

                                      ΚΕΡΚΥΡΑ, ΕΛΛΑΔΑ  

                                    “Aχίλλειον”  

                          25 – 30 Ιουνίου 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.     

 Κέρκυρα - Το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Ιονίων, αποτελεί το άκρο των 

βορειοδυτικών συνόρων της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένων των μικρών γειτονικών 

νησιών της. Το νησί είναι μέρος της περιφερειακής ενότητας Κέρκυρας και διοικείται 

ως ένας ενιαίος δήμος, ο οποίος περιλαμβάνει το νησί της Κέρκυρας και τα μικρότερα 

νησιά Ερεικούσα, Μαθράκι και Οθωνοί. Η κύρια πόλη του νησιού και έδρα του δήμου 

ονομάζεται Κέρκυρα που αποτελεί και έδρα του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το Φεστιβάλ 

είναι από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα και συμμετέχουν ομάδες από την Ευρώπη, την 

Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική.   
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

1η μέρα - 25/06   Άφιξη στην Κέρκυρα. Διαμονή στο ξενοδοχείο. Συνάντηση με τις 

αντιπροσωπίες των ομάδων Προαιρετική βραδινή έξοδος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.    

2η μέρα - 26/06   Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο Τύπου. Ελεύθερος χρόνος 

.Τελετή έναρξης.Παράσταση των ομάδων. Δείπνο. Προαιρετική νυχτερινή βόλτα. 

Διανυκτέρευση.   

3η μέρα - 27/06  Πρωινό. Ενημέρωση, παρουσίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
ξενοδοχείου. Προαιρετική περιήγηση στην πόλη ή με πλοιάριο. Ελεύθερος χρόνος. 

Παράσταση των ομάδων. Τελετή λήξης του φεστιβάλ. Δείπνο. Προαιρετική νυχτερινή 
έξοδος. Διανυκτέρευση.  

4η μέρα - 28/06 Πρωινό. Προαιρετική περιήγηση στην πόλη (Παλιό και Νέο Κάστρο, 

Αχίλλειον, Σπιανάδα). Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. Προαιρετική νυχτερινή έξοδος σε 

κλαμπ ή ταβέρνα. Διανυκτέρευση.  

5η μέρα - 29/06 Πρωινό. Προαιρετική  περιήγηση στο νησί (Εκκλησία Αγίου 

Σπυρίδωνα, Εκκλησία Παναγίας  Σπηλιώτισσας…). Ελεύθερος χρόνος.  

Δείπνο. Προαιρετική νυχτερινή έξοδος σε κλαμπ ή ταβέρνα. Διανυκτέρευση.  

6η μέρα - 30/06 Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών.  
*Ταξίδι στην Κέρκυρα – Ταξιδιωτικός οδηγός:  http://www.youtube.com/watch?v=33VuHROdvRo  

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ / 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ   

Hotel Oassis*** www.corfuoasis.com Τιμή κατόπιν συμφωνίας 

Hotel Victoria Hill *** www.victoria-hill-hotel-corfu.com Τιμή κατόπιν συμφωνίας 

Hotel Primavera *** www.primaverahotel.gr Τιμή κατόπιν συμφωνίας 

Hotel Mega ** www.megahotel.gr Τιμή κατόπιν συμφωνίας 

Hotel Costas ** www.costahotelcorfu.com Τιμή κατόπιν συμφωνίας 

Hotel Bintzan***  Τιμή κατόπιν συμφωνίας 

Apartments Cactus  Τιμή κατόπιν συμφωνίας 

Apartments Passoa  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, 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 αναφέρονται στο πρόγραμμα του φεστιβάλ. 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ   

• Εισιτήρια για μουσεία και τουριστικά αξιοθέατα. 

• Οδηγοί για όλες τις επισκέψεις (τιμή ανάλογα με τη γλώσσα) 

• Ξεναγος για την επίσκεψη στην Κέρκυρα 80-90 € (τιμή ανάλογα με την γλώσσα)  

• Παλάτι των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου - 3 €, εισιτήριο  

• Παλάτι Αχίλλειο - 5 €, εισιτήριο  

• Μουσείο Ασιατικής Τέχνης - 3 €, εισιτήριο  

• Αρχαιολογικό Μουσείο - 3 €, εισιτήριο  

• Μεταφορά αεροδρόμιο της Κέρκυρας - ξενοδοχείο - αεροδρόμιο της Κέρκυρας  
OW μονή διαδρομή -λεωφορειο μέχρι 30 άτομα - 100 € OW 
μονή διαδρομή -λεωφορειο μέχρι 50 άτομα - 120 €  

• Ferry Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα - Τιμή ανά άτομο OW( μονή διαδρομή)   

10€  
• Ελληνική βραδιά, δείπνο στην ταβέρνα , φαγητό και ποτό περιλαμβάνεται στην τιμή 

- 15 €  

• Ένα ταξίδι στο νησί Βίδο - 6 €  

• Κλαμπ- 6€  
• Kρουαζιέρα με γεύμα - € 15   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  

•Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μέρα.  

•Eπιπλέον 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  
mediteranian.organization@gmail.com 

Kostas Leivadiotis:   +306992774284 

+381114231251   +381694444505  
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