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X ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ, 
ΧΟΡΩΔΙΩΝ  &  ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 

          ΘΑΣΟΣ, ΚΑΒΑΛΑ, ΝΕΑ ΒΡΑΣΝΑ – ΕΛΛΑΔΑ 
        "Η μαγεία του πράσινου νησιού" 

20 – 25 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.     
        Θάσος - Το πράσινο Ελληνικό νησί είναι γνωστό για τις σειρές των ελαιώνων 
και τα δάση πεύκης στα βουνά του. Αυτός είναι και ο λόγος που ονομάζεται 
«Πλωτό Δάσος». Η Θάσος βρίσκεται στο βόρειο Αιγαίο και είχε κατοικηθεί κατά 
τους προϊστορικούς χρόνους. Στους αρχαίους χρόνους, η Θάσος ήταν γνωστή για 
τα ορυχεία χρυσού και για την υψηλή ποιότητα του μαρμάρου. Ευρέως γνωστή 
για τις καθαρές παραλίες της, τη φιλοξενία, το γευστικό κρασί και το εξαιρετικό 
μέλι. Η πρωτεύουσα Λιμένας (Θάσος), είναι επίσης το μεγαλύτερο εμπορικό 
λιμάνι και  κέντρο. 
       Καβάλα, μια πόλη στη Βόρεια Ελλάδα, το κύριο λιμάνι της ανατολικής 
Μακεδονίας. Βρίσκεται απέναντι από το νησί της Θάσου. Η Καβάλα βρίσκεται 
στην οδό Εγνατία και είναι μία και μισή ώρα απο την  Θεσσαλονίκη. 
 
 
 
   
 

 

mailto:mediteranian.organization@gmail.com
http://www.mediteranian-folklore-festivals.org/


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1η μέρα – 20/06 Άφιξη στη Θάσο. Άφιξη στο επιλεγμένο ξενοδοχείο. Ελεύθερος 
χρόνος. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 

2η μέρα – 21/06 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο Τύπου. Ελεύθερος χρόνος. 
Προαιρετική επίσκεψη στο Εβραιόκαστρο,  Άγιος Βασίλειος και Γλυκάδι. Τελετή 
έναρξης. Παραστάσεις των ομάδων . Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. 
Διανυκτέρευση. 
 

3η μέρα – 22/06 Πρωινό. Πληροφορίες παρουσίαση στο χώρο του συνεδρίου. 
Προαιρετική εκδρομή στην Καβάλα. Παραστάσεις των ομάδων. Τελετή λήξης. 
Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση. 
 

4η μέρα – 23/06 Πρωινό. Προαιρετική εκδρομή στην Νέα Βρασνά. Ελεύθερος 
χρόνος. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση. 
5η μέρα – 24/06 Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος στην παραλία ή προαιρετική εκδρομή 
με σκάφος. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
6η μέρα – 25/06 Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών. 
 

 

* Ταξίδι στη Θάσο - Ταξιδιωτικός οδηγός http://www.youtube.com/watch?v=k16qHjp-xq0&feature=related 
 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

Hotel *** Τιμή κατόπιν συμφωνίας  
Apartments   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 και δείπνο) 
•Συμμετοχή στο φεστιβάλ. 
•Συνοδός κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. 
•Αναμνηστικά διπλώματα και πλακέτες, φωτογραφίες και βίντεο. 
 

Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

•Προαιρετικές εκδρομές. 
•Ατομικά έξοδα και έξοδα που δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα του φεστιβάλ 
 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ 

 Μεταφορά από / προς το αεροδρόμιο 

http://www.youtube.com/watch?v=k16qHjp-xq0&feature=related


- OW (μονή διαδρομή) μεταφορά με λεωφορείο μέχρι 50 ατόμων- 250 € 
• Τα εισιτήρια για όλα τα ταξίδια, εκδρομές και αξιοθέατα 
• Ο οδηγός για όλες τις περιηγήσεις (τιμή εξαρτάται από τη γλώσσα) 
• Ταξίδι στην Καβάλα - Φίλιπποι - Λεωφορείο τιμή μεταφοράς ανά άτομο - 12 € 
• Ακτοπλοϊκά Καβάλα - Θάσος - Καβάλα 
- OW (μονή διαδρομή) εισιτήριο  5€ ανά άτομο 
• Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας - 2 €, εισιτήριο 
• Φρούριο - 2 €, εισιτήριο 
• Αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων - 3 €, εισιτήριο 
• Αρχαιολογικό Μουσείο Φιλίππων - 2 €, εισιτήριο 
• Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Φιλίππων - 4 €, εισιτήριο 
• Ελληνική βραδιά στο εστιατόριο (δείπνο και ένα ποτό περιλαμβάνεται) - 15 € 
• Κρουαζιέρα - 15 € 
• Κλαμπ - 6 € 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 

•Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μέρα. 
•Επιπλέον χρέωση για μονόκλινο δωμάτιο  ανά ημέρα 
•Η δυνατότητα παράτασης της διαμονής 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. 
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