
  

XVIII ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
   ΧΟΡΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 

ΠΑΡΓΑ - ΕΛΛΑΔΑ "Preveza Dance " 
ΙΟΥΝΙΟΣ 30–ΙΟΥΛΙΟΣ 05, 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. 
Η Πάργα είναι μια πόλη στην Ελλάδα που βρίσκεται στον μικρό κόλπο του Ιονίου 
Πελάγους και διακρίνεται για τις γεωγραφικές και φυσικές της αξίες: μνημεία - από 
τις Μυκηναϊκές εποχές μέχρι τα βενετσιάνικα και γαλλικά οχυρώματα, ενώ η Πάργα 
σήμερα είναι γνωστή ως το πιο διάσημο θέρετρο στην ακτή της Ηπείρου. Προσφέρει 
χιλιάδες τουρίστες κάθε καλοκαίρι λόγω των φυσικών χαρακτηριστικών του, όπως 
είναι οι παραλίες. Περιτριγυρισμένο από πλούσια βλάστηση και γαλάζια θάλασσα, 
οι διακοπές στην Πάργα μπορούν να συνδυαστούν με ταξίδια σε άλλα όμορφα 
μέρη, όπως τα Σύβοτα, την Πρέβεζα ή τη Λευκάδα. 

 
 

1ημέρα -30.06. Άφιξη. Διαμονή στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 

 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 



2ημέρα -01.07. Πρωινό. Συνέντευξη τύπου. Προαικτική περιήγηση στην πόλη. 
(Κάστρο, παλιό εργοστάσιο ελιάς, περιήγηση στα Αχέροντα...).Ελεύθερος χρόνος. 
Δείπνο. Βραδυνή έξοδος στην ταβέρνα. Διανυκτέρευση. 

   3ημέρα -02.07. Πρωινό. Προαιρεκτική βόλτα με καράβι. Τελετή έναρξης. 
Παραστάσεις των ομάδων. Δείπνο. Προαιρετική νυχτερινή έξοδος. 
Διανυκτέρευση. 
4η μέρα -03.07. Πρωινό. Προαιρετική περιήγηση στην όμορφη παραλία της 
Πάργας. Τελετή λήξης του Φεστιβάλ.Προαιρετική έξοδος. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 
5 ημέρα -04.07. Πρωινό. Προαιρετική εκδρομή. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. 
Προαιρετική νυχτερινή έξοδος. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
6 η μέρα -05.07. Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρήσεων. 

*Turistički vodič za Pargu: www.youtube.com/watch?v=gZYH7CDKYkg 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: 
Hotel 2*  

DOGOVOR 
Apartman  

*Ειδική προσφορά: Χορευτικά που έχουν πάρει μέρος σε πρoηγούμενα φεστιβάλ 
του Mediteranian  Organization έχουν 10% έκπτωση στις παραπάνω τιμές.. 
*Σημείωση: Δυνατότητα της οργανωμένης μεταφοράς από οποιοδήποτε   
μέρος της Ελλάδας. Για τις τιμές και τις συνθήκες  μεταφοράς καλέστε  
+381694444505 

 
•Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα               
δωμάτια με ημιδιατροφή (πρωινό και 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 

 

• Μεταφορά από/μέχρι αεροδρόμιο 
Με λεωφορείο, μέχρι 30 άτομα - 280€ OW 
Με λεωφορείο, μέχρι 50 άτομα - 320€ OW  

• Κλαμπ 5€ 

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

ΠΡΟΑΙΡΕΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΕΙΕΣ: 

http://www.youtube.com/watch?v=gZYH7CDKYkg


• Εληνική βραδυά, με μουσική και δείπνο με ένα ποτό 12€ 
• Περιήγηση με ξεναγό (τιμή ανάλογα με την γλώσσα) 
• Μουσείο ελιών -5 € 
• Βόλτα με καράβι 
• Κλαμπ 

 
 

 

          Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/ημέρα. 
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 συνθηκών. 
 
 

 

ΣΗΜΗΩΣΕΙΣ: 


