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           ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
             ΧΟΡΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 

Βερολίνο, Γερμανία 
Μάρτιος 12 – 15, 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. 
 Βερολίνο, η πρωτεύουσα της Γερμανίας και μία από τις 16 πολιτείες της 
Γερμανίας. Βρίσκεται στη βορειοανατολική Γερμανία στις όχθες των ποταμών Spree 
και Havel, είναι το κέντρο της Μητροπολιτικής Περιφέρειας του Βερολίνου-
Βραδεμβούργου, η οποία έχει περίπου έξι εκατομμύρια κατοίκους από 180 χώρες. 
To Βερολίνο είναι περισσότερο γνωστό για το διεθνισμό και την ανοχή, την έντονη 
νυχτερινή ζωή με πολλές καφετέριες, κλαμπ, μπαρ, αλλα  και για τα πολλά μουσεία, 
παλάτια, και άλλα ιστορικά ενδιαφέρον. Αρχιτεκτονική του Βερολίνου είναι αρκετά 
ποικίλη. Αν και με σοβαρές ζημιές στα τελευταία χρόνια του Β 'Παγκοσμίου 
Πολέμου, το Βερολίνο ανακατασκευάστηκε σε μεγάλο βαθμό, ειδικά μετά την 
πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

http://www.mediteranian-folklore-festivals.org/


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
1η μέρα – 12/03 Άφιξη στο Βερολίνο. Άφιξη στο επιλεγμένο ξενοδοχείο. Ελεύθερος 
χρόνος. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
2η μέρα – 13/03 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο Τύπου. Προαιρετική 
περιήγηση της πόλης: (Bebelplatz, Alexanderplatz, Καθεδρικός ναός του Βερολίνου, 
τηλεοπτικός πύργος Βερολίνου, την Πύλη του Βρανδεμβούργου, το Checkpoint Charlie, 
το νησί των μουσείων, την πλατεία Πότσνταμ, το παλάτι Σαρλότενμπουργκ, το 
Μνημείο του Ολοκαυτώματος, κλπ ...). Τελετή έναρξης. Παραστάσεις των ομάδων. 
Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος στο κλαμπ / προαιρετική κρουαζιέρα. 
Διανυκτέρευση. 
3η μέρα – 13/03 Πρωινό. Πληροφορίες στην αίθουσα συνεδρίων του ξενοδοχείου. 
Προαιρετική επίσκεψη του Ποτσδαμ ή στο Τροπικό νησί. Παραστάσεις των ομάδων. 
Τελετή λήξης. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος στο εστιατόριο. Διανυκτέρευση. 
4η μέρα – 14/03 Πρωινό. Προαιρετική περιήγηση της πόλης. Δείπνο. Προαιρετική 
βραδινή έξοδος στο κλαμπ. Διανυκτέρευση. 
5η μέρα – 15/03 Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών. 
* Ταξίδι στo  Βερολίνο- Ταξιδιωτικό οδηγό - https://youtu.be/Tz0HPI1bKsQ  

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

Hotel ***  συμφωνία  

Hotel **  συμφωνία 

Hostel  συμφωνία 

 

* Σημείωση 2: Δυνατότητα της οργανωμένης μεταφοράς από οποιοδήποτε μέρος της 
Ελλάδας. Για τις τιμές και τις συνθήκες  μεταφοράς καλέστε:  +306992774284 
 

 Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙPrice includes: 

•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 καλύπτονται απο το φεστιβάλ. 
 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ 

https://youtu.be/Tz0HPI1bKsQ


• Μεταφορά με λεωφορείο από / προς το αεροδρόμιο 

 - OW (μονή διαδρομή) λεωφορείο μεταφοράς μέχρι 30 άτομα -280 € 

 - OW (μονή διαδρομή) λεωφορείο μεταφοράς μέχρι 50 άτομα - 340 € 

• Ξενάγηση στην πόλη 

-Τουριστικός οδηγός (τιμή εξαρτάται από την γλώσσα) 

-Καθεδρικός ναός 8 € 

- Τηλεοπτικός πύργος Βερολίνου 14 € 

- Εβραϊκό Μουσείο 8 € 

-Νέα Συναγωγή: Μουσείο 6 €, Θόλο 4 € 

- Στήλη της νίκης 4 € 

• Δείπνο σε ένα εστιατόριο με  ζωντανή μουσική και ένα ποτό  

•Κρουαζιέρα 

• Κλαμπ 

• Ζωολογικός κήπος 14 € (με ενυδρείο τιμή του εισιτηρίου είναι 22 €) 

• Το Νησί των Μουσείων (ημερήσιο εισιτήριο για όλα τα μουσεία στο νησί 20 €) 

• Πότσδαμ 30 € 

• Τροπικό νησί 40 € 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μέρα. 

 Επιπλέον χρεώση για μονόκλινο δωμάτιο, 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. 

for participation on theal: 
 
 
 

 
MEDITERANIAN ORGANIZATION 
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