
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

8οΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ    ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΧΟΡΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ&ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 

          ΠΕΡΑΜΟΣ, ΚΑΒΑΛΑ – ΕΛΛΑΔΑ 
«Μαγεία της Ελλάδας» 

17 – 22 Αυγούστου 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 Νέα Πέραμος είναι ένα τυπικό ελληνικό θέρετρο με πολύ μεγάλη αμμώδη 

παραλία. Ο πληθυσμός ασχολείται με τη γεωργία, έτσι στη Νέα Πέραμο 

μπορείτε να αγοράσετε εξαιρετικό κρασί και ελαιόλαδο. Το μεγαλύτερο 

πλεονέκτημα της Νέας Περάμου είναι η παραλία Amolofi, η οποία απέχει 

μόλις ένα χιλιόμετρο από το κέντρο της πόλης. Το Αμολόφι είναι μια από τις 

ομορφότερες παραλίες της βόρειας Ελλάδας, μήκους 3 χλμ., Με ωραία χρυσή 

άμμο. 

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 από  την  Θεσσαλονίκη. 
                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1η μέρα – 17/09 Άφιξη στην Πέραμο. Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. Διανυκτέρυση.  

2η μέρα – 18/09 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 – 19/09 Πρωινό. Πληροφορίες παρουσίαση στο χώρο του συνεδρίου. 
Προαιρετική εκδρομή στην Καβάλα. Παραστάσεις των ομάδων. Τελετή λήξης. 
Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση. 
4η μέρα – 20/09 Πρωινό. Προαιρετική εκδρομή στην Νέα Βρασνά. Ελεύθερος 
χρόνος. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση. 
5η μέρα – 21/09 Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος στην παραλία ή προαιρετική 
εκδρομή με σκάφος. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
6η μέρα – 22/09 Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών. 

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

  Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

● Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο, σε δίκλινα, τρίκλινα ή τετράκλινα 

δωμάτια με ημιδιατροφή (πρωινό, δείπνο)  
● Συμμετοχή στο φεστιβάλ 

● Συβοδός κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ 

● Αναμνηστικά, διπλώματα, πλακέτες, φωτογραφίες και βίντεο 

 Προαιρετικές εκδρομές 

 Ατομικά έξοδα και έξοδα που δεν αναφέροναται στο πρόγραμμα 
 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ 
 

● Μεταφορά από / προς το αεροδρόμιο 
● Ο οδηγός για όλες τις περιηγήσεις (τιμή εξαρτάται από τη γλώσσα) 

● Μεταφορά από / προς το αεροδρόμιο  
μλεχρι 30 άτομα - € 280 λεωφορείο, μέχρι 30 άτομα - 320€  
* Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

Hotel           Τιμή κατόπιν 
συμφωνίας 

  

Apartement  
   

Η ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 



 Μεταφορά με λεωφορείο - 10 € (απλή) 

 Ταξιδιοτικό οδηγός για Θεσσαλονίκη € 80 - € 100 (τιμή εξαρτάται από τη 
γλώσσα) 

 Λευκός Πύργος - εισιτήριο 3 € 

 Ελληνική βραδιά στο εστιατόριο με δείπνο και ένα ποτό 

 Κρουαζιέρα 

 Εκρομή στη Λιμενά Θάσου 

 Κλαμπ 5 € 

 Βάρκα 

 Εκδρομή στα Μεθέωρα 
 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μέρα  

 Επιπλέον χρέωση για μονόκλινο δωμάτιο  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. 
 
 
 

 

 
 
 
 


