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Σο φεςτιβάλ διοργανώνεται από το Mediteranian Organization, ςε 

ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ διμουσ, τα επιμελθτιρια και τον τοπικό 
πολιτιςτικό ςφλλογο. Σο φεςτιβάλ κα καλφπτεται απο τα μζςα ενθμζρωςθσ, 
από τον τοπικό και διεκνι Σφπο. Οι Διμαρχοι ι οι αντιδιμαρχοι των πόλεων 
που διαγωνίηονται ςτο φεςτιβάλ, κα είναι επίτιμοι καλεςμζνοι, και τα ζξοδα 
διαμονισ τουσ κα καλφπτονται απο τον διοργανωτι. 

Σο Βουκουρζςτι είναι θ πρωτεφουςα και το πολιτιςτικό, εμπορικό και 
βιομθχανικό κζντρο τθσ Ρουμανίασ. Μια πόλθ με τεράςτια πάρκα, φαρδιζσ 
λεωφόρουσ, εντυπωςιακά κτιρια τθσ Belle Epoque. Χτιςμζνο ςτισ πεδιάδεσ που 
εκτείνονται ανάμεςα ςτουσ πρόποδεσ των Καρπακίων και τον Δοφναβθ, λζγεται 
ότι ιδρφκθκε από τον Bucur (που ςθμαίνει «χαρά») ζναν βοςκό ιδιαίτερα 
αγαπθτό ςτουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ. Σο Βουκουρζςτι αποτελεί πολφ 
δθμοφιλι τουριςτικό προοριςμό με πολλά αξιοκζατα, εςτιατόρια και ζντονθ 
νυχτερινι ηωι. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1θ μζρα – 26/07 Άφιξθ ςτο Βουκουρζςτι. Διαμονι ςτο ξενοδοχείο. Ελεφκεροσ 
χρόνοσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ. 
2θ μζρα – 27/07 Πρωινό. υνζντευξθ Σφπου. Προαιρετικι περιιγθςθ (ςτο 
Πατριαρχείο Ρουμανίασ, ςτο Δθμοτικό μουςείο, Εκνικό κζατρο ςτο Ρωμαικό 
Ακιναιον, Βαςιλικό Παλάτι. κτλ). Σελετι ζναρξθσ. Παραςτάςεισ των ομάδων. 
Δείπνο. Προαιρετικι νυχτερινι ζξοδοσ ςε μερικά από τα διάςθμα κλαμπ του 
Βουκουρεςτίου. Διανυκτζρευςθ. 
3θ μζρα – 28/07 Πρωινό. Προαιρετικι περιιγθςθ τθσ πόλθσ. Παραςτάςεισ των 
ομάδων. Σελετι λιξθσ του Φεςτιβάλ. Δείπνο. Προαιρετικι νυχτερινι ζξοδοσ  ςε μια 
ρουμανικι ταβζρνα με ηωντανι μουςικι. Διανυκτζρευςθ. 
4θ μζρα – 29/07 Πρωινό. Προαιρετικι πριιγθςθ ςτα κάςτρα Πζλεσ και Μπραν 
(κάςτρο του κόμθ Δράκουλα), ι μια εκδρομι με βάρκα ςτο νθςί νάγκοβ. Δείπνο. 
Διανυκτζρευςθ. 
5 θ μζρα – 30/07 Πρωινό. Αναχώρθςθ. Σζλοσ υπθρεςιών. 
 

**Σαξίδι ςτο Βουκουρζςτι – Σαξιδιωτικόσ Οδθγόσ:http://www.youtube.com/watch?v=ppyzJFjmzT8 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ 

RIN Grand Hotel**** www.grand.rinhotels.ro 
159 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 40 ευρώ 

Razvan Hotel *** www.hotelrazvan.com 
129 ευρώ 
Επιπλζον μερα 33 ευρώ 

Litovoy Hotel ** 
Triumf Hotel ** 
Uranus Hotel** 

www.hotel-litovoicentral.ro 

 
119 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 30 ευρώ 

Green frogHostel 
PuzzleHostel  

www.puzzlehostel.ro 
119 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 30 ευρώ 

 

*Ειδικι προςφορά: Οι ομάδεσ που ζχουν ιδθ ςυμμετάςχει ςε ζνα από τα φεςτιβάλ μασ 
ζχουν ζκπτωςθ 10% ςτθν τιμι τθσ ςυμφωνίασ. 

*θμείωςθ: Δυνατότθτα τθσ οργανωμζνθσ μεταφοράσ από οποιοδιποτε μζροσ τθσ 
Ελλάδασ. Για τισ τιμζσ και τισ ςυνκικεσ  μεταφοράσ καλζςτε: +381694444505 

 

Η ΣΙΜΗ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
•Διαμονι ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο,ςε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια με  

        θμιδιατροφι (πρωινό, δείπνο). 
•υμμετοχι ςτο φεςτιβάλ. 
•υνοδόσ κατά τθ διάρκεια του φεςτιβάλ. 
•Αναμνθςτικά διπλϊματα και πλακζτεσ, φωτογραφίεσ και βίντεο. 

http://www.youtube.com/watch?v=ppyzJFjmzT8%20
http://www.hotel-litovoicentral.ro/
http://www.puzzlehostel.ro/


Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

• Προαιρετικζσ εκδρομζσ. 
• Ατομικά ζξοδα και ζξοδα που δεν καλφπτονται απο το φεςτιβάλ. 
 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ 

•Ειςιτιρια για όλεσ τισ εκδρομζσ, περιθγιςεισ και αξιοκζατα. 
•Μεταφορά από και προσ το αεροδρόμιο. 
•Κρουαηίερα ςτο Snagov Ιsland. 
•Δείπνο ςε εςτιατόριο και ζνα ποτό. 
•Εκδρομι ςτα κάςτρα του Peles και του Bran. 
•Κλαμπ  
• Επίςκεψθ ςε μουςεία. 

 

ΗΜΕΙΩΗ 

•Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο: 5€ κατ’ άτομο/θμζρα. 
•Επιπλζον χρεϊςθ ςε μονόκλινο δωμάτιο, κατ’ άτομο/θμζρα: 
                               ▪ Hotel ****:   24 € 
                       ▪ Hotel ***  :   20 € 
                       ▪ Hotel ** :       18 € 

 
Ο διοργανωτισ διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ 

των παραςτάςεων, τθν εκτζλεςθ των εκδρομϊν και των επιμζρουσ ςτοιχείων από το 
πρόγραμμα, λόγω αντικειμενικϊν ςυνκθκϊν. 
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