
  
 
 
 
 

 
 

XI   ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ  

ΧΟΡΩΔΙΩΝ &    ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 
ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ- ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΠΙΖΑ  

"Tramonto Sul Lungomare"   
10 – 14 Δεκεμβρίου 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. 

Montecatini Terme- Το διάσημο ιταλικό σπα στην επαρχεία της Τοσκάνης. Σε 
υψόμετρο 30 μέτρων, στην κοιλάδα του ποταμού Άρνο, αυτό το σπα είναι ένα 
πραγματικό διαμάντι της Ιταλίας, στο οποίο ερχονται πολλές προσωπικότητες. 
Montekatini είναι γνωστό κυρίως για τις ιαματικές πηγές. Το Montecatini-Terme 
διαθέτει εξαιρετικά εστιατόρια, μαγαζιά για ψώνια και εκπληκτικά αξιοθέατα. 

Φλωρεντία- είναι πόλη της Ιταλίας, πρωτεύουσα της περιφέρειας της 
Τοσκάνης. Θεωρείται το λίκνο της ιταλικής Αναγέννησης. Μία βόλτα αρκεί για να 
οδηγηθείτε σε μία άλλη εποχή, μεγαλείου, πλούτου και άφθονης τέχνης. Η 
εκκλησία Santa Croce, η πλατεία Piazza del Duomo, η Santa Maria Novella και η 
γέφυρα Ponte Vechio είναι μερικά από τα πολλά αξιοθέατα που μπορεί κανείς να 
επισκεφθεί στην Φλωρεντία. Οι περισσότεροι γνωρίζουν την Πίζα εξαιτίας του 
επικλινούς της Πύργου. Οι περισσότεροι όμως δεν γνωρίζουν καν ότι ο 
συγκεκριμένος Πύργος αποτελεί το καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της πόλης. 
Οι πλατείες με τα υπαίθρια café, τα παλάτια ,οι γέφυρες του Άρνου, τα εστιατόρια 
με την αυθεντική ιταλιάνικη pizza και η νυχτερινή ζωή είναι αυτά που 
χαρακτηρίζουν αυτήν την ολοζώντανη πόλη. 

 
 
 
 

 



 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
1ημέρα – 10.12.  ‘Αφηξη στο Μοντεκατίνι. Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.  
2ημέρα – 11.12.  Πρωινό. Συνέντευξη τύπου. Προαιρετική περιήγηση Φλωρεντίας  
(η πλατεία Piazza del Duomo, η πλατεία Santa Maria Novella, η γέφυρα  Ponte 
Vechio...). Δείπνο. Προαιρετική βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση. 
3ημέρα – 12.12.  Πρωινό. Προαιρετική περιήγηση στην Πίζας (O κεκλιμένος Πύργος 
της Πίζας, ρωμανικός ναός...). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Έναρξη   του  
φεστιβάλ. Παραστάσεις  των  χορευτικών. Δείπνο. Προαιρετική έξοδος. 
Διανυκτέρευση. 
4η μέρα – 13.12.  Πρωινό. Προαιρετική περιήγηση του Μοντεκατίνι. Ελεύθερος 
χρόνος. Παραστάσεις  των  χορευτικών. Τελετή  λήξης του φεστιβάλ. Δείπνο. 
Προαιρετική νυχτερινή έξοδος. Διανυκτέρευση. 
5 η μέρα – 14.11.   Πρωινό. Αναχώρηση      . Τέλος              υπηρεσιών. 

 
*Trip to Montecatini – Travel guide www.youtube.com/watch?v=abY33tp2SYs  
 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: 
Montecatini 
Hotel ***  145 ευρώ 

επιπλέον μέρα: 36 ευρώ 
Hotel **  129 ευρώ 

επιπλέον μέρα: 32 ευρώ 
Rome 

 

Hotel Scheppers *** 
 185 ευρώ 

επιπλέον μέρα: 46 ευρώ 

Hotel Alba *** 
Hotel Star ***+ 
Park hotel Vila Maria *** 

 
165 ευρώ 

επιπλέον μέρα:  41 ευρώ 

 

Hotel Albergo Dei Leoni *** 
 145 ευρώ 

επιπλέον μέρα:  36 ευρώ 
 

Hotel Valery ***/Hostel 
 139 ευρώ 

επιπλέον μέρα: 35 ευρώ 
 
*Ειδική προσφορά: Χορευτικά που έχουν πάρει μέρος σε πρoηγούμενα φεστιβάλ του 
Mediteranian  Organization έχουν 10% έκπτωση στις παραπάνω τιμές.. 
*Σημείωση: Δυνατότητα της οργανωμένης μεταφοράς από οποιοδήποτε   

  μέρος της Ελλάδας. Για τις τιμές και τις συνθήκες  μεταφοράς καλέστε +381694444505 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=abY33tp2SYs


 
•Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα               
δωμάτια με ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο). 
•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: 
- Επίσκεψη της Φλωρεντίας 
 Μεταφορά με λεωφορείο 18 € ανά άτομο 
- Palazzo della Signoria - 10 €, 
- Είσοδος στον Πύργο 10 € 
- Εισιτήρια για το μουσείο και για τον Πύργο 14 € 
- Santa Maria Novella - 3,50 € είσοδος 
- Bazilica Santa Croce - είσοδος 6 € 
- Συναγωγή και Εβραϊκό Μουσείο - 6,50 €, είσοδος 
- Γαλερία Uffizi - 6,50 € 
 Επίσκεψη της Πίζας 
-Τιμή μεταφοράς με λεωφορείο ανά άτομο 10 € 
-Κλαμπ  8 € 
- Δείπνο στο ξενοδοχείο με μουσική 18€   
Επίσκεψη της Ρώμης 
 - Εισιτήρια Roman Forum +Colosseum + Palatine: 12€ + 2€ κράτηση για ομάδα 
- Εισιτήρια για Εθνικό Ρωμαϊκό Μουσείο (Baths of Diocletian, Palazzo 
Massimo, Palazzo Altemps, Crypta Balbi): 8€ 
- Εθνική Πινακοθήκη της Σύγχρονης Τέχνης (YUM): 9€ 
- Μουσείο του Βατικανού και St. Peter's Basilica: εισιτήρια 17€ 
(συμβουλεύεται κράτηση: 4€ ανά άτομο) 
- Τα μονά ειστιτήρια ισχύουν 7 μέρες για τις πόλεις Baths of Caracalla, Villa dei 
Quintili and the Mausoleum of Cecilia Metella: 7€ (συμβουλεύεται κράτηση: 2€, για 
ομάδες 30€) 
- National Museum of Castel Sant'Angelo: 11€ 
*( συμβουλεύεται κράτηση για ομάδες: 1€ per person) 
* (η τιμή μπορεί να αλλάξει κατά την διάρκεια του ταξιδιού)  
 - House-Museum of Giorgio de Chirico: 8€, συμβουλεύεται κράτηση 
- Περιήγηση της πόλης Hop με Hop off bus: 21€ ανά άτομο 

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Επιπλέον χρέωση σε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/ημέρα 7 ευρώ. 
Επιπλέον χρέωση σε μονόκλινο δωμάτιο (ανά άτομο/ ημέρα): 
Montecatini: 

Hotel 3* - 22 ευρώ 
Hotel 2* - 19 ευρώ 

Rome: 
Hotel Scheppers ***- 28 ευρώ 
Hotel Alba***/Hotel Star ***+ - 25 ευρώ 
Park Hotel Villa Maria ***/Hotel Albergo Dei Leoni ***- 22 ευρώ 
Hotel Valery***- 20 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


