
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIV ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ  
   ΧΟΡΩΝ,   ΧΟΡΩΔΙΩΝ  & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ   

ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ, ΚΟΠΕΡ - ΣΛΟΒΕΝΙΑ   
,,Ljubljanske Igre,,  14. – 17. ΜΑΙΟΥ, 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. 

Λιουμπλιάνα - είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη της Σλοβενίας. Η 
πόλη βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της Σλοβενίας. Ανάμεσα στα αξιοθέατα της 
Λιουμπλιάνα, τα πιο αξιοσημείωτα είναι: η πόλη της Λιουμπλιάνα (φρούριο), η 
τριπλή γέφυρα, το άγαλμα του δράκου και τα παρόμοια.  Πρόκειται για μια πόλη 
όπου συναντάται η Ανατολή και η Δύση, μια πόλη πολιτισμού,συναυλίες και 
διάφορες εκδηλώσεις,ένα επιστημονικό και πανεπιστημιακό κέντρο,το σπίτι σε 
θέατρα,μουσεία και γκαλερί και μία από τις παλαιότερες φιλανθρωπικές κοινωνίες 
στον κόσμο.  

Κόπερ - είναι το κύριο λιμάνι της Σλοβενίας και η είσοδος στο εσωτερικό της 
Κεντρικής Ευρώπης. Βρίσκεται στην κορυφή της Ίστρια, ήταν το πρώτο νησί, το οποίο 
αργότερα μεγάλωσε σε μια πόλη και συνδέθηκε με την ηπειρωτική χώρα. Το παλιό 
κέντρο της πόλης διαθέτει πλούσια αρχιτεκτονική και πολιτιστικά και ιστορικά 
μνημεία. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΑ: 



1ημέρα–14.05. Άφιξη. Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για 
ατομικές δραστηριότητες. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  
2ημέρα–15.05. Πρωινό. Συνέντευξη τύπου. Προαιρετική περιήγηση στο Κόπερ. 
Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Τελετή έναρξης του φεστιβάλ. 
Παραστάσεις των καλλιτεχνών. Δείπνο.  
3ημέρα–16.05. Πρωινό. Παρουσιάσεις στην αίθουσα συνεδριάσεως του 
ξενοδοχείου. Προαιρετική περιήγηση στην Λιουμπλιάνα (Παλαία πόλη, Κάστρο, η 
γέφυρα του δράκου, Δήμος, Ναός Αγίου Νικόλα...). Παραστάσεις των καλλιτεχνών. 
Τελετή λήξης του φεστιβάλ. Δείπνο. Προαιρετική έξοδος στην ταβέρνα. 
Διανυκτέρευση. 
4 η μέρα–17.05. Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρήσεων. 

*Vodič kroz Ljubljanu -  www.youtube.com/watch?v=DixKkC2Lo_I 
 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: 

  Hotel *** 
 

DOGOVOR 
  Apartman 

 

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
 

•Διαμονή στο επιλεγμένο κατάλυμα σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα 

δωμάτια με πρωινό. 
• 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 

ΠΡΟΑΙΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΗΣΕΙΕΣ: 

 Μεταφορά με λεωφορείο από/μέχρι αεροδρόμειο 

- OW μεταφορά με λεωφορείο μέχρι 30 άτομα - 280 € 

- OW μεταφορά με λεωφορείο μέχρι 50 άτομα - 340 € 

 Περιήγηση στο Κόπερ 

 Περιήγηση στην Λιουμπλιάνα: 

-Μεταφορά με λεωφορείο ανά άτομο - 10 € 

-Ξεναγός (η τιμή ανάλογα με την γλώσσα) 

-Δείπνο στην ταβέρνα, μουσική και ένα ποτό στην τιμή - 15 € 

-Κρουαζιέρα 10 € 

-Κλαμπ 5 € 

-Κάστρο 7 € 

http://www.youtube.com/watch?v=DixKkC2Lo_I


 Λίμνη Μπλεντ 

-Είσοδος για κάστρο 10 € 

- Βόλτα με βάρκα στη λίμνη Μπλεντ 12 € 

 Ποστόινα: 

- Σπηλιά Ποστόινα 20 € 
        -Κάστρο Πρεδίαμα 10 € 

ΣΗΜΗΩΣΗ: 

• Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μέρα 5 ευρώ 

• Ενιαία χρέωση 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 συνθηκώ.


