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         XV ΔΙΕΘΝΕ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ  & ΟΡΧΗΣΡΩΝ    
                           ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΕΡΒΙΑ   

                   «Χορεύοντασ ςτη λευκή πόλη» 
                         06 - 09 Αυγούςτου 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. 

 
Βελιγράδι –είναι θ πρωτεφουςα και θ μεγαλφτερθ πόλθ τθσ Σερβίασ, με περίπου 2 

εκατομμφρια κατοίκουσ. Είναι θ μοναδικι πόλθ του κόςμου που βρίςκεται ςτθ 
ςυμβολι των δφο ποταμών, του Δοφναβθ και του Σάβα, για αυτό το λόγο ζχει 
πλοφςια ιςτορία θ οποία ξεκινάει με το φροφριο του Καλεμζγκνταν. Επίςθσ, φθμίηεται 
για το μεγαλφτερο ορκόδοξο ναό τθσ Ευρώπθσ, τον Άγιο Σάβα. Το Βελιγράδι είναι 
γνωςτό για τθ νυχτερινι του ηωι, τθ νόςτιμθ κουηίνα του και για τουσ φιλόξενουσ 
ανκρώπουσ.   
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1θ μζρα – 06/08 Άφιξθ ςτo Βελιγράδι. Διαμονι ςτο επιλεγμζνο ξενοδοχείο. 
Ελεφκεροσ χρόνοσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ . 
2θ μζρα – 07/08 Πρωινό. Προαιρετικι περιιγθςθ ςτο κάςτρο Καλεμζγκνταν, τθν 
Πλατεία Δθμοκρατίασ, τθν Οδό Knez Mihailova, τον Ναό του Αγ. Σάββα, κτλ.). 
Τελετι ζναρξθσ του φεςτιβάλ. Παραςτάςεισ των καλλιτεχνών. Δείπνο. 
Προαιρετικι κρουαηιζρα, ζξοδοσ ςε εςτιατόριο ι ςε κλάμπ. Διανυκτζρευςθ. 
3θ μζρα – 08/08 Πρωινό. Συνζντευξθ τφπου. Ελεφκεροσ χρόνοσ. Παραςτάςεισ των 
καλλιτεχνών. Τελετι λιξθσ του φεςτιβάλ. Δείπνο. Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ. 
Διανυκτζρευςθ. 
4θ μζρα – 09/08 Πρωινό. Αναχώρθςθ. Τζλοσ υπθρεςιών.  

*Σαξίδι ςτο Βελιγράδι-Σαξιδιωτικόσ Οδθγόσ: http://www.youtube.com/watch?v=JHAr0QzzSdo 

*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 και δείπνο).  

 Συμμετοχι ςτο φεςτιβάλ. 

 Συνοδόσ κατά τθν διάρκεια του φεςτιβάλ. 

 Διπλώματα, πλακζτεσ, φωτογραφίεσ και βίντεο. 

 

Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
 

•Προαιρετικζσ εκδρομζσ 

•Ατομικά ζξοδα και ζξοδα που δεν αναφζρονται ςτο πρόγραμμα του φεςτιβάλ  

ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ 

Hotel Srbija ***+ www.hotelsrbija.com                             119 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 40 ευρώ 

Hotel Theater**** www.hoteltheaterbelgrade.com 119 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 40 ευρώ 

Hotel Balasevic**** www.centarbalasevic.rs 99 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 33 ευρώ 

Hotel Panorama*** www.zakpanorama.com 99 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 33 ευρώ 

Hotel N*** www.hotelroyal.rs 99 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 33 ευρώ 

Hostel/Dorm  79 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 26 ευρώ 

http://www.youtube.com/watch?v=JHAr0QzzSdo
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file:///C:/Users/work%20pc/Desktop/Programs%20in%20Greek/Programs%20in%20Word/www.hotelroyal.rs


ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΕ 
 

•Ξενάγθςθ ςτθν πόλθ 
•Κόςτοσ μεταφοράσ με λεωφορείο, ανά άτομο  8 € 
•Μεταφορά από το αεροδρόμιο του Βελιγραδίου ςτο ξενοδοχείο και αντίςτροφα 
-OW (απλι διαδρομι) -ζωσ 30 επιβάτεσ 180 € 
-OW (απλι διαδρομι) -ζωσ 50 επιβάτεσ 200 € 
•Δείπνο ςε εςτιατόριο με ηωντανι μουςικι –με πλιρεσ μενοφ και ζνα ποτό:  
- Εςτιατόριο "Cukaricki san"  12 € 
- Skadarlija  18 € 
•Κλαμπ 5€ 
•Κρουαηιζρα 5 € 
•Ζωολογικόσ κιποσ  3,5 € 

 

•Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/θμζρα 5e. 
•Επιπλζον χρζωςθ ςε μονόκλινο δωμάτιο (ανά θμζρα): 

 
 
 
 
 
 

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. 

   

 
 
 
 
                                         
 

 

ΗΜΕΙΩΗ 

Hotel Srbija ***+ 24 ευρώ 
Hotel Theater**** 24 ευρώ 
Hotel Balasevic**** 20 ευρώ 
Hotel Panorama*** 20 ευρώ 
Hotel N*** 20 ευρώ 
Hostel/Dorm 16 ευρώ 


