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9ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 
ΧΟΡΩΔΙΩΝ  &  ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ- ΒΙΕΝΝΗ    

„Danube dance”    

02 – 05 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. 

    
Η Βιέννη είναι η πρωτεύουσα της Αυστρίας. Με περίπου 2 εκατομμύρια 

κατοίκους είναι η μεγαλύτερη πόλη της Αυστρίας και η δέκατη μεγαλύτερη πόλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Θεωρείται το πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της 
χώρας.  

Η Μπρατισλάβα είναι η πρωτεύουσα της Σλοβακίας, με λιγότερο από μισό 
εκατομμύριο κατοίκους και βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σλοβακίας. Είναι 
μια μεσαιωνική πόλη με στενά δρομάκια, πλατείες, θέατρα και εκκλησιες. Το 
σύμβολο της πόλης είναι το μεσαιωνικό κάστρο και NLO γέφυρα  η οποία ενώνει την 
δεξιά και την αριστερή όχθη του Δούναβη.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
1η μέρα – 02/08 Άφιξη στην Μπρατισλάβα/Βιέννη.Διαμονή στο επιλεγμένο  
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
2η μέρα – 03/08 Πρωινό. Συνέντευξη Τύπου. Δυνατότητα επίσκεψης στα 
αξιοθέατα της Βιέννης. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. Τελετή έναρξης. Παρουσίαση 
της ομάδας. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα – 04/08 Πρωινό.Συνέντευξη Τύπου. Προαιρετικές εκδρομές. Ελεύθερος 
χρόνος. Παρουσίαση της ομάδας. Τελετή λήξης. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
4η μέρα – 05/08 Πρωινό. Αναχώρηση. Τέλος υπηρεσιών. 
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*Ταξίδι στη Μπρατισλάβα-Ταξιδιωτικός Οδηγός: http://www.youtube.com/watch?v=i6GdnWWClgg 
*Ταξίδι στη Βιέννη-Ταξιδιωτικός Οδηγός: https://www.youtube.com/watch?v=R3wBOkQBgoQ 

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ  
Hotel Bratislava**** www.hotelbratislava.sk   119 ευρώ 

Επιπλέον μέρα 40 ευρώ 
Hotel Echo*** www.hotelecho.sk   109 ευρώ 

Επιπλέον μέρα 36 ευρώ 
Hotel Plus** www.hotelyplus.sk   109 ευρώ 

Επιπλέον μέρα 36 ευρώ 
Hotel Avion** www.hotelavion.sk   99 ευρώ 

Επιπλέον μέρα 33 ευρώ 
Hotel Turist** www.turist.sk   99 ευρώ 

Επιπλέον μέρα 33 ευρώ 
Βιέννη     

Hotel Congress *** www.hotelcongresswien.at    139 ευρώ 
Επιπλέον μέρα 46 ευρώ 

Hotel Ibis budget 
Wien Messe** 

www.accorhotels.com                    129 ευρώ 
Επιπλέον μέρα 43 ευρώ 

 

*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 δείπνo). 
•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 καλύπτονται από το φεστιβάλ 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ 
•Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο  
•OW απλή διαδρομή – λεωφορειο μέχρι 30 άτομα - 280 € 
•OW απλή διαδρομή – λεωφορειο μέχρι 50 άτομα - 340 € 
•Τιμή λεωφορείου μεταφοράς ανά άτομο - 10 € 
•Εθνικό Μουσείο - 3.5€, εισιτήριο 
•Ολοήμερη εκδρομή με λεωφορείο στη Βιέννη 15 € 
•Belvedere Palace      
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  -‘Ανω Belvedere 11€, εισιτήριο  
- Κάτω Belvedere 9.50€, εισιτήριο 
- Winter Palace 8€, εισιτήριο 
- Βουλή - 5€, εισιτήριο 
- Holfburg - 11.50€, εισιτήριο 
•Δείπνο σε εστιατόριο με ζωντανή μουσική και ποτό - 15€  
•Κρουαζιέρα  5€ 
•Κλάμπ  5€ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
•Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μέρα 5 ευρώ. 
•Επιπλέον χρέωση σε μονόκλινο δωμάτιο ανά ημέρα: 

Hotel Bratislava**** 24 ευρώ 

Hotel Echo*** / Hotel Plus** 22 ευρώ 

Hotel Avion** / Hotel Turist** 20 ευρώ 

Hotel Congress *** 28 ευρώ 

Hotel Ibis budget Wien Messe** 26 ευρώ 

 

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. 
 
 

 

  

 
          
 


