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XIV ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΧΟΡΩΝ,   ΧΟΡΩΔΙΩΝ  & ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΣΕΡΒΙΑ 
«Χορεύοντας στη λευκή πόλη» 

05 - 08 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 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. 

 
Βελιγράδι –είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, με περίπου 

2 εκατομμύρια κατοίκους. Είναι η μοναδική πόλη του κόσμου που βρίσκεται στη 
συμβολή των δύο ποταμών, του Δούναβη και του Σάβα, για αυτό το λόγο έχει 
πλούσια ιστορία η οποία ξεκινάει με το φρούριο του Καλεμέγκνταν. Επίσης, 
φημίζεται για το μεγαλύτερο ορθόδοξο ναό της Ευρώπης, τον Άγιο Σάβα. Το 
Βελιγράδι είναι γνωστό για τη νυχτερινή του ζωή, τη νόστιμη κουζίνα του και για τους 
φιλόξενους ανθρώπους.   

 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1η μέρα – 05/08 Άφιξη στo Βελιγράδι. Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο. 
Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. Διανυκτέρευση . 

mailto:mediteranian.organization@gmail.com
http://www.mediteranian-folklore-festivals.org/


2η μέρα – 06/08 Πρωινό. Προαιρετική περιήγηση στο κάστρο Καλεμέγκνταν, την 
Πλατεία Δημοκρατίας, την Οδό Knez Mihailova, τον Ναό του Αγ. Σάββα, κτλ.). 
Τελετή έναρξης του φεστιβάλ. Παραστάσεις των καλλιτεχνών. Δείπνο. Προαιρετική 
κρουαζιέρα με καραβάκι, έξοδος σε εστιατόριο ή σε κλάμπ. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα – 07/08 Πρωινό. Συνέντευξη τύπου. Ελεύθερος χρόνος. Παραστάσεις των 
καλλιτεχνών. Τελετή λήξης του φεστιβάλ. Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. 
Διανυκτέρευση. 
4η μέρα – 08/08 Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών.  
 

*Ταξίδι στο Βελιγράδι-Ταξιδιωτικός Οδηγός: http://www.youtube.com/watch?v=JHAr0QzzSdo 

*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 

 
 

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
 

• Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα 
δωμάτια με ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο).  
 Συμμετοχή στο φεστιβάλ. 
 Συνοδός κατά την διάρκεια του φεστιβάλ. 
 Διπλώματα, πλακέτες, φωτογραφίες και βίντεο. 
 

Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
 

•Προαιρετικές εκδρομές 
•Ατομικά έξοδα και έξοδα που δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα του φεστιβάλ  

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

•Ξενάγηση στην πόλη 
•Κόστος μεταφοράς με λεωφορείο, ανά άτομο  8 € 
•Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο  

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

Hotel Srbija ***+ www.hotelsrbija.com                             119 ευρώ 
Επιπλέον μέρα 40 ευρώ 

Hotel Theater**** www.hoteltheaterbelgrade.com 119 ευρώ 
Επιπλέον μέρα 40 ευρώ 

Hotel Balasevic**** www.centarbalasevic.rs 99 ευρώ 
Επιπλέον μέρα 33 ευρώ 

Hotel Panorama*** www.zakpanorama.com 99 ευρώ 
Επιπλέον μέρα 33 ευρώ 

Hotel N*** www.hotelroyal.rs 99 ευρώ 
Επιπλέον μέρα 33 ευρώ 

Hostel/Dorm  79 ευρώ 
Επιπλέον μέρα 26 ευρώ 
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-OW (απλή διαδρομή) -έως 30 επιβάτες 180 € 
-OW (απλή διαδρομή) -έως 50 επιβάτες 200 € 
•Δείπνο σε εστιατόριο με ζωντανή μουσική –με πλήρες μενού και ένα ποτό:  
- Εστιατόριο "Cukaricki san"  12 € 
- Skadarlija  18 € 
•Κλαμπ 5€ 
•Κρουαζιέρα 5 € 
•Ζωολογικός κήπος  3,5 € 

 

•Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/ημέρα 5 ευρώ. 
•Επιπλέον χρέωση σε 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. 

   
 

 
 
 
                                         
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Hotel Srbija ***+ 24 ευρώ 
Hotel Theater**** 24 ευρώ 
Hotel Balasevic**** 20 ευρώ 
Hotel Panorama*** 20 ευρώ 
Hotel N*** 20 ευρώ 
Hostel/Dorm 16 ευρώ 


