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                                             VI  ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ  
                           ΧΟΡΩΝ,  ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 

               ΚΡΑΚΟΒΙΑ– ΠΟΛΩΝΙΑ 
                                                                            "Ball at Dworze Książęcym"  
                                                               29.07– 02.08. 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 από τα μέσα ενημέρωσης, από 
τον τοπικό και διεθνή Τύπο. Οι Δήμαρχοι ή οι αντιδήμαρχοι των πόλεων που 
διαγωνίζονται στο φεστιβάλ, θα είναι επίτιμοι καλεσμένοι, και τα έξοδα 
διαμονής τους θα καλύπτονται από τον διοργανωτή. 

 
Κρακοβία - είναι μία από τις  παλαιότερες  και μεγαλύτερες   πόλεις  της  

Πολωνίας.  Χτισμένη στις όχθες  του ποταμού Βίστουλα. Θεωρείται ένα από τα 
πολιτιστικά, καλλιτεχνικά αλλά και τουριστικά κέντρα της  χώρας. Η Παλιά  της 
Πόλης προστέθηκε από το 1978  στη λίστα  των  Μνηµείων  της UNESCO. Στη 
Κρακοβία από τον Καθεδρικό του Wawel, όπου υπάρχουν τα οστά του δράκου 
Waweleski, μέχρι την Παλιά Πόλη Rynek Glowny, κάθε βήμα είναι και μία ιστορία. 
Τα παλάτια, οι εκκλησίες και τα μέγαρα  της Κρακοβίας έχουν  να δείξουν  πλούτο  
χρωμάτων, αρχιτεκτονικών λεπτομερειών,  βιτρώ,  έργων  ζωγραφικής,  γλυπτών 
και επιπλώσεων. Η Κρακοβία είναι φοιτητούπολη, για  την ακρίβεια έχει 200.000 
φοιτητές που αποτελούν  σχεδόν  το 30%  του  πληθυσμού της, γεγονός στο οποίο 
οφείλει τη ζωντάνια και την  πολιτιστική της άνθιση. 
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Η ΤΙΜΗ      ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

 

1η μέρα  -  29/07 Άφιξη στην Κρακοβία.  Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο. Ελεύθερος 

χρόνος. Δείπνο.  Διανυκτέρευση. 

2η μέρα  - 30/07 Πρωινό.  Συνέντευξη Τύπου   . Ελεύθερος  
χρόνος. Τελετή έναρξης. Παρουσίαση των ομάδων. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος σε 

κλάμπ. Διανυκτέρευση.  

3η μέρα -31/07 Πρωινό. Ενημέρωση. Συνέντευξη Τύπου.  Προαιρετική     επίσκεψη    στα 

αξιοθέατα ( Πύλη του Αγίου Φλοριανού ,  Krakow  Barbican ,Βασιλική  της  Παρθένου 

Μαρίας, αλατωρυχεία, το  Εθνικό Μουσείο κλπ.) Παρουσίαση  των  ομάδων.  Τελετή λήξης  

του Φεστιβάλ.  Δείπνο. Προαιρετικη βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα - 01/08 Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες. Δείπνο.   
Διανυκτέρευση. 
5η μέρα - 02/08 Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος     υπηρεσιών. 

 
Ταξίδι στην Κρακοβία -Τουριστικός οδηγός http://www.youtube.com/watch?v=i83dMuuWIyc 

 

Hotel System*** 
Hotel Soray *** 

 www.wmhotelsystem.krakow.pl 
www.soray.pl 

149e 

Επιπλέον μέρα 37e 

Hotel Leopolis *** www.leopolis.com.pl 139e 

Επιπλέον μέρα 35e 

Hotel  Studenckie 
Nawojka ** 

nawojka.hotelestudenckie.pl     109e 
Επιπλέον μέρα 27e 

Hostel **  99e 
Επιπλέον μέρα 25e 

 
 *Ειδική προσφορά: Οι ομάδες που έχουν ήδη συμμετάσχει σε ένα από τα φεστιβάλ μας έχουν έκπτωση 10% στην 
τιμή της συμφωνίας. 

*Σημείωση: Δυνατότητα της οργανωμένης μεταφοράς από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Για τις τιμές και τις συνθήκες  
μεταφοράς καλέστε: +381694444505 
 

•Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια με 

ημιδιατροφή (πρωινό,δείπνο). 

•Συμμετοχή στο φεστιβάλ. 
•Συνοδός κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. 

      •Αναμνηστικά διπλώματα και πλακέτες, φωτογραφίες και βίντεο. 
• Προαιρετικές εκδρομές 
• Ατομικά έξοδα και έξοδα που δεν καλύπτονται απο το φεστιβάλ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

http://www.youtube.com/watch?v=i83dMuuWIyc
http://www.leopolis.com.pl/


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 

• Εισιτήρια για όλες τις εκδρομές, περιηγήσεις και αξιοθέατα 

•Ξενάγηση στην  πόλη 
-Τιμή λεωφορείου μεταφοράς ανά άτομο - 10 € 
-Barbakan – 2€, εισιτήριο 
-Εθνικό Μουσείο - 8,50 €, εισιτήριο 
• Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο της Κρακοβίας.  
OW (απλή διαδρομή) - λεωφορειο μέχρι 30 άτομα - 280 € 
OW (απλή  διαδρομή) – λεωφορειο  μέχρι    50  άτομα - 340 € 
•Εκδρομή - αλατωρυχείo- ένα  μονοήμερο ταξίδι  με  λεωφορείο τιμή ανά άτομο 22€ 
•Κρουαζιερα– 6 € 
•Κλαμπ - 5€ 

 Δείπνο σε ένα εστιατόριο με ένα ποτό - 15 € 
 

• Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μέρα 5 ευρώ 
Επιπλέον χρέωση σε μονόκλινο δωμάτιο ανά ημέρα: 
-Ξενοδοχεία System, Soray 22e 
-Ξενοδοχείο Leopolis 21e 
        
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. 
                                                                                          

  

 


