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                           XIII ΔΙΕΘΝΕ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ  
         ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΧΗΣΡΩΝ 

ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΠΟΛΩΝΙΑ 
                                                                    "Ball at Dworze Książęcym"  
                                                       30.07. – 03.08. 2020     
 

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. 

Κρακοβία - είναι μία από τισ  παλαιότερεσ  και μεγαλφτερεσ   πόλεισ  τθσ  
Πολωνίασ.  Χτιςμζνθ ςτισ όχκεσ  του ποταμοφ Βίςτουλα. Θεωρείται ζνα από τα 
πολιτιςτικά, καλλιτεχνικά αλλά και τουριςτικά κζντρα τθσ  χϊρασ. Η Παλιά  τθσ 
Πόλθσ προςτζκθκε από το 1978  ςτθ λίςτα  των  Μνθµείων  τθσ UNESCO. Στθ 
Κρακοβία από τον Κακεδρικό του Wawel, όπου υπάρχουν τα οςτά του δράκου 
Waweleski, μζχρι τθν Παλιά Πόλθ Rynek Glowny, κάκε βιμα είναι και μία ιςτορία. 
Τα παλάτια, οι εκκλθςίεσ και τα μζγαρα  τθσ Κρακοβίασ ζχουν  να δείξουν  πλοφτο  
χρωμάτων, αρχιτεκτονικϊν λεπτομερειϊν,  βιτρϊ,  ζργων  ηωγραφικισ,  γλυπτϊν 
και επιπλϊςεων. Η Κρακοβία είναι φοιτθτοφπολθ, για  τθν ακρίβεια ζχει 200.000 
φοιτθτζσ που αποτελοφν  ςχεδόν  το 30%  του  πλθκυςμοφ τθσ, γεγονόσ ςτο οποίο 
οφείλει τθ ηωντάνια και τθν  πολιτιςτικι τθσ άνκιςθ. 
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Η ΣΙΜΗ      ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

 

1θ μζρα  -  30/07 Άφιξθ ςτθν Κρακοβία.  Διαμονι ςτο επιλεγμζνο ξενοδοχείο. Ελεφκεροσ 

χρόνοσ . Δείπνο.  Διανυκτζρευςθ. 

2θ μζρα  - 31/07 Πρωινό.  Συνζντευξθ Τφπου . Ελεφκεροσ χρόνοσ . Τελετι ζναρξθσ. 
Παρουςίαςθ των  ομάδων. Δείπνο. Προαιρετικι  βραδινι ζξοδοσ ςε κλάμπ. Διανυκτζρευςθ.  
3θ μζρα -01/08 Πρωινό. Συνζντευξθ Τφπου. Προαιρετικι     επίςκεψθ    ςτα αξιοκζατα  τθσ 

πόλθσ, Πφλθτου Aγ. Φλόριαν,  Krakow  Barbican,Βαςιλικι  τθσ  Παρκζνου Μαρίασ 

αλατωρυχεία, το  Εκνικό Μουςείο κλπ.  Παρουςίαςθ  των  ομάδων.  Τελετι λιξθσ  του  

Φεςτιβάλ.  Δείπνο. Προαιρετικι  βραδινι ζξοδοσ.  Διανυκτζρευςθ. 

4θ μζρα - 02/08 Πρωινό. Ελεφκεροσ χρόνοσ. Δείπνο.   Διανυκτζρευςθ. 
5θ μζρα - 03/08 Πρωινό. Αναχϊρθςθ. Τζλοσ     υπθρεςιϊν. 

Ταξίδι στην Κπακοβία -Τοςπιστικόρ οδηγόρ http://www.youtube.com/watch?v=i83dMuuWIyc 

TIMH ANA ATOMO: 

Hotel System*** 
Hotel Soray *** 

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

149e 

Επιπλζον μζρα 37e 

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

Επιπλζον μζρα 35e 

Hotel  Studenckie 
Nawojka ** 

nawojka.hotelestudenckie.pl     109e 
Επιπλζον μζρα 27e 

Hostel **  99e 
Επιπλζον μζρα 25e 

 

 *Ειδική προσφορά: Οι ομάδες που έχουμ ήδη συμμετάσχει σε έμα από τα φεστιβάλ μας έχουμ έκπτωση 10% στημ 
τιμή της συμφωμίας. 

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

 

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

θμιδιατροφι (πρωινό,δείπνο). 

•Συμμετοχι ςτο φεςτιβάλ. 
•Συνοδόσ κατά τθ διάρκεια του φεςτιβάλ. 

      •Αναμνθςτικά διπλϊματα και πλακζτεσ, φωτογραφίεσ και βίντεο. 
• Προαιρετικζσ εκδρομζσ 
• Ατομικά ζξοδα και ζξοδα που δεν καλφπτονται από το φεςτιβάλ 

 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ 

ΗΜΕΙΩΗ 

 

• Ειςιτιρια για όλεσ τισ εκδρομζσ, περιθγιςεισ και αξιοκζατα 

•Ξενάγθςθ ςτθν  πόλθ 
-Τιμι λεωφορείου μεταφοράσ ανά άτομο - 10 € 
-Barbakan – 2€, ειςιτιριο 
-Εκνικό Μουςείο - 8,50 €, ειςιτιριο 

• Μεταφορά από και προσ το αεροδρόμιο  

• OW (απλι διαδρομι) - λεωφορειο μζχρι 30 άτομα - 280 € 
   OW (απλι   διαδρομι) - λεωφορειο μζχρι 50 άτομα - 340 € 
•Εκδρομι - αλατωρυχείo-  ζνα  μονοιμερο   ταξίδι   με  λεωφορείο  τιμι  ανά  άτομο 22€ 
•Κρουαηιζρα– 6 € 
•Κλαμπ - 5€ 
• Δείπνο ςε  εςτιατόριο με ζνα ποτό - 15 € 

• Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μζρα 5 ευρϊ 
Επιπλζον χρζωςθ ςε  μονόκλινο δωμάτιο ανά  θμζρα: 
-Ξενοδοχεία System, Soray 22e 
-Ξενοδοχείο Leopolis 21e 
        
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. 
 
 
 
                                                            

 


