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             XIV    ΔΙΕΘΝΕ      ΦΕΣΙΒΑΛ           ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ        
         ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ &   ΟΡΧΗΣΡΩΝ 

              ΠΡΑΓΑ,ΣΕΧΙΑ " Pohádkové město "  
24 – 27 Ιουλίου 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 από 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 από τον 
διοργανωτι. 

 
   Πράγα – Η χρυςι πόλθ των εκατοντάδων πφργων. Η πόλθ είναι ζνασ λαβφρινκοσ 

από πλακόςτρωτουσ δρόμουσ και αυλζσ αποτελώντασ κρυμμζνο κθςαυρό που κάκε 
ανζμελοσ ταξιδιώτθσ κα ικελε να εξερευνιςει. Ακόμα και ςτθ μικρι ζκταςθ τθσ Πλατείασ 
ςτθν Παλιά Πόλθ, κα βρείτε πολλά αξιοκζατα όπωσ παλιοφσ ναοφσ, απροςδόκθτουσ 
κιπουσ αλλά και κουκλίςτικα παλιομοδίτικα μπαρ, καφζ και ρομαντικά εςτιατόρια. 
Βρίςκεται ςτθν καρδιά τθσ Ευρώπθσ και διαμορφώκθκε από αυτοκράτορεσ, ςυγγραφείσ 
και καλλιτζχνεσ. Μζχρι και ςιμερα, θ Πράγα είναι μια πόλθ γεμάτθ ηωι με απεριόριςτεσ 
επιλογζσ για τθν ζξοδο ςασ. 
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Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

 
 

1θ μζρα – 24/07 Άφιξθ ςτθν Πράγα. Διαμονι ςε ξενοδοχείο. Ελεφκεροσ 
χρόνοσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ. 

2θ μζρα – 25/07 Πρωινό. Συνζντευξθ Τφπου. Προαιρετικι περιιγθςθ ςτθν 
πόλθ (Πλατεία Βάτςλαβ, Αςτρονομικό ρολόι Oroloi, Hradcany , Κακεδρικόσ ναόσ 
του Αγίου Βιτοφ, Γζφυρα του Καρόλου κλπ...).Τελετι ζναρξθσ του φεςτιβάλ. 
Παράςταςθ των φιλαρμονικών.  Δείπνο. Προαιρετικι νυχτερινι βόλτα ςτθν 
πόλθ. Διανυκτζρευςθ. 

3θ μζρα – 26/07  Πρωινό. Συνζντευξθ Τφπου. Προαιρετικι περιιγθςθ ςτο 
Κάρλοβυ Βάρυ, γνωςτι λουτρόπολθ τόςο ςτθ Τςεχικι Δθμοκρατία όςο και 
ςτθν Ευρώπθ. Επιςτροφι ςτθν Πράγα. Παράςταςθ των φιλαρμονικών. 
Τελετι λιξθσ του φεςτιβάλ. Δείπνο. Προαιρετικι νυχτερινι βόλτα ςτο 
κζντρο τθσ πόλθσ, ςε κλαμπ/εςτιατόριο. Διανυκτζρευςθ. 

4θ μζρα – 27/07 Πρωινό. Αναχώρθςθ. Τζλοσ υπθρεςιών. 

*Σαξίδι ςτθν Πράγα-Σαξιδιωτικόσ Οδθγόσ: http://www.youtube.com/watch?v=kT43UcBJO5A 

TIMH ANA ATOMO 

Hotel Top **** 
 

www.tophotel.cz 119 ευρώ 

Επιπλζον μζρα 40 ευρώ 

Hotel Golf *** 
 

www.hotel-golf.cz 109 ευρώ 

Επιπλζον μζρα 36 ευρώ 

Hotel Slavia ** 
 

www.slaviahotel.com 99 ευρώ 

Επιπλζον μζρα 33 ευρώ 
*Ειδική προζθορά: Οι ομάδες ποσ έτοσν ήδη ζσμμεηάζτει ζε ένα από ηα θεζηιβάλ μας έτοσν 
έκπηωζη 10% ζηην ηιμή ηης ζσμθωνίας. 

*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 διπλώματα και πλακζτεσ, φωτογραφίεσ και βίντεο. 
 

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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ΗΜΕΙΩΗ 

 
 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ 
• Ξενάγθςθ ςτθν πόλθ -Τιμι λεωφορείου μεταφοράσ ανά άτομο - 12 € 
• Φροφριο - 13 €  ειςιτιριο για μεγαλφτερθ περιιγθςθ (9 €, ειςιτιριο για 

μικρότερθ περιιγθςθ) 
•   Μεταφορά   από και προσ το αεροδρόμιο  
     OW απλι διαδρομι λεωφορείο μζχρι 30 άτομα - 250 € 
     OW απλι διαδρομι λεωφορείο μζχρι 50 άτομα - 280 € 

•  Δείπνο ςε εςτιατόριο ιςε μπαρ με ηωντανι μουςικι, φαγθτό και ζνα ποτό - 15€ 
•  Κρουαηιζρα ςτον Μολδάβα - 6 € 
•  Εκδρομι Κάρλοβυ Βάρυ – με λεωφορείο τιμι ανά άτομο 25€ 
•  Κλαμπ - 5€ 

 

   
• Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μζρα 5e. 
• Επιπλζον χρζωςθ για μονόκλινο δωμάτιο: 

 

Hotel Top **** 24 ευρώ 

Hotel Golf *** 22 ευρώ 

Hotel Slavia  

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

παραςτάςεων, τθν εκτζλεςθ των εκδρομών και των επιμζρουσ ςτοιχείων από το πρόγραμμα, λόγω 
αντικειμενικών  ςυνκθκών. 
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