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         Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, σε 

συνεργασία με τους τοπικούς δήμους και τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους. 

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 Ζάκυνθος είναι το νοτιότερο νησί των Ιονίων Νήσων και το τρίτο 

μεγαλύτερο νησί στο αρχιπέλαγος του Ιονίου. Βρίσκεται νότια της Κεφαλονιάς και 

δυτικά της Πελοποννήσου και της πρωτεύουσας της Ελλάδας, της Αθήνας. Το 

όνομα του νησιού στη μυθολογία προέρχεται από τον Ζάκυνθο, τον γιο του βασιλιά 

Φιγιά. Μπορούμε να πούμε ότι η τουριστική του έλξη χρονολογείται από το 

μακρινό παρελθόν, γιατί ακόμη και οι αρχαίοι Έλληνες θεοί Αρτέμις και Απόλλων 

το επέλεξαν για ξεκούραση λόγω του ήπιου κλίματος, ειδυλλιακών τοπίων, 

όμορφων αμμουδιών, γαλαζοπράσινης θάλασσας και μαγευτικών 

ηλιοβασιλέματος. Οι φυσικές ομορφιές του νησιού είναι γεμάτες αντίθεση, 

γεγονός που το καθιστά ακόμα πιο ελκυστικό και εντυπωσιακό. Μια πληθώρα 

υπογείων υδάτων, πηγές γλυκού νερού, δίνουν την δυνατότητα να πρασινίσει όλο 

το νησί. Τα αξιοθέατα του νησιού είναι σίγουρα οι θαλάσσιες χελώνες που 

τοποθετούν τα αυγά τους στις παραλίες στο νότο του νησιού. Οι παραλίες είναι 

ποικίλες από μεγάλες αμμώδεις, από βότσαλα έως βραχώδεις, με τη δική τους 

ξεχωριστή ομορφιά και γοητεία.  
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Λόγω της θέσης της, το νησί ήταν ο στόχος πολλών κατακτητών και επομένως η 

πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά το καθιστά πολύ πλούσιο. 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

1η μέρα – 22/09 Άφιξη στη Ζάκυνθο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος 

χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Δείπνο. Διανυκτέρευση.   

2η μέρα – 23/09 Πρωινό. Συνέντευξη τύπου. Ελεύθερος χρόνος για επίσκεψη των 

παραλιών Ναυάγιο, Κέρι, Αγ. Νικόλαος, Κρυονέρι, Μακρύς Γιαλός, Ζιγιά. 

Προαιρετική βραδινή έξόδος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

3η μέρα – 24.09 Πρωινό. Ενημέρωση για την παρουσίαση. Συνέντευξη τύπου και 
ενημέρωση. Προαιρετική ξενάγηση στην Ζάκυνθο (Βυζαντινό μουσείο, Βενετικό 
κάστρο, Ναυτικό μουσείο). Τελετή έναρξης του φεστιβάλ. Παραστάσεις των 
χορευτικών. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση.  

4η μέρα – 25/09 Πρωινό. Ελεύθερος για ατομικές δραστηριότητες. Παραστάσεις των 

ομάδων. Τελετή λήξης του φεστιβάλ. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. 

Διανυκτέρευση.  

5η μέρα – 26/09 Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος για την παραλία η για μια βόλτα με 

πλοίο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

6η μέρα – 27/09 Πρωινό. Αναχώριση απο το ξενοδοχείο. Τέλος υπηρεσιών.  
 

*Trip to Zakynthos – Travel guide https://youtu.be/xNTGieXhvMA                                

 ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 7 / ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 

Hotel ***                                                                              Τιμή κατόπιν συμφωνίας  
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, δείπνο). 

  

https://youtu.be/xNTGieXhvMA
https://youtu.be/xNTGieXhvMA


•  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 όλα τα έξοδα που δεν καλύπτονται απο το φεστιβάλ.   

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ  

• Μεταφορά αεροδρόμιο - Ξενοδοχείο - Αεροδρόμιο   

- OW μονή διαδρομή -λεωφορείο μέχρι 30 άτομα - 100 €  

- OW μονή διαδρομή -λεωφορείο μέχρι 50 άτομα - 120 €  

• Εισιτήρια για όλες τις εκδρομές, περιηγήσεις και αξιοθέατα 

• Ferry Kyllini - Ζάκυνθος - Kyllini OW (μονή διαδρομή) 8 € ανά άτομο 

• Βυζαντινό μουσείο -3 €, εισιτήριο 

• Μουσείο Σολωμού - € 4, εισιτήριο 

• Ελληνική βραδιά στο εστιατόριο για δείπνο και ένα ποτό - 15€  

• Βόλτα με πλοίο 15 € ανά άτομο (μεσημεριανό γεύμα και πάρτι) 

    Κλάμπ 6 €  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  

- Eπιπλέον χρέωση για δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/ημέρα  

- Eπιπλέον χρέωση για μονόκλινο δωμάτιο ανα μέρα  

 
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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