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15ο  ΔΙΕΘΝΕ ΥΕΣΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ 
ΥΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΦΟΡΩΔΙΩΝ  &  ΟΡΦΗΣΡΩΝ 

ΚΕΡΚΤΡΑ, ΕΛΛΑΔΑ 
«Aχίλλειον» 

26 – 31 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. 
 

 
Κζρκυρα- είναι από τα ομορφότερα νθςιά ςτθν Ελλάδα, ανικει ςτα Επτάνθςα. Η 

πρϊτθ εντφπωςθ για τον επιςκζπτθ που ζρχεται από τθ κάλαςςα είναι θ μεςαιωνικι 
πόλθ τθσ Κζρκυρασ, είναι θ μοναδικι πόλθ ςτο νθςί και θ πρωτεφουςα, μια παλιά πόλθ 
με ιδιαίτερο Βενετςιάνικο χαρακτιρα, με ςτενά δρομάκια (ςοκάκια) και ψθλά κτίρια.  Η 
πόλθ προςφζρει πολλά αξιοκζατα και μνθμεία που χρειάηονται μζρεσ για να 
εξερευνιςετε και να καυμάςετε. 
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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
1θ μζρα - 25/08   Άφιξθ ςτθν Κζρκυρα. Διαμονι ςτο ξενοδοχείο. Συνζντευξθ Τφπου. 
Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ.  Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.    
2θ μζρα - 26/08   Πρωινό. Συνζντευξθ Τφπου. Προαιρετικι περιιγθςθ ςτθν πόλθ 
(Παλιό και Νζο Κάςτρο, Αχίλλειον, Σπιανάδα). Ελεφκεροσ χρόνοσ. Δείπνο. Προαιρετικι 
νυχτερινι βόλτα. Διανυκτζρευςθ.   
3θ μζρα - 27/08  Πρωινό. Συνζντευξθ Τφπου. Προαιρετικι περιιγθςθ ςτθν πόλθ ι 
προαιρετικι κρουαηιζρα. Ελεφκεροσ χρόνοσ. Δείπνο. Προαιρετικι νυχτερινι ζξοδοσ. 
Διανυκτζρευςθ.  
4θ μζρα - 28/08 Πρωινό. Προαιρετικι  περιιγθςθ ςτο νθςί (Εκκλθςία Αγίου Σπυρίδωνα, 
Εκκλθςία Παναγίασ  Σπθλιϊτιςςασ…). Ελεφκεροσ χρόνοσ. Τελετι ζναρξθσ. Παράςταςθ 
των ομάδων. Δείπνο. Προαιρετικι νυχτερινι ζξοδοσ ςε κλαμπ ι ταβζρνα. 
Διανυκτζρευςθ.  
5θ μζρα - 29/08 Πρωινό. Ελεφκεροσ χρόνοσ ςτθν παραλία. Παράςταςθ των ομάδων. 
Τελετι λιξθσ του φεςτιβάλ. Δείπνο. Προαιρετικι νυχτερινι ζξοδοσ ςε κλαμπ ι 
ταβζρνα. Διανυκτζρευςθ.  
6θ μζρα - 30/08 Πρωινό. Αναχϊρθςθ. Τζλοσ υπθρεςιϊν.  
*Ταξίδι ςτθν Κζρκυρα – Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ:  http://www.youtube.com/watch?v=33VuHROdvRo  

ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ / 5 ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ   

Hotel Oassis*** www.corfuoasis.com  

149 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 30 ευρώ 

Hotel Victoria Hill 
*** 

www.victoria-hill-hotel-
corfu.com 

139 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 28 ευρώ 

Hotel Primavera 
*** 

www.primaverahotel.gr  

139 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 28 ευρώ 

Hotel Mega ** www.megahotel.gr 
139 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 28 ευρώ 

Hotel Costas ** www.costahotelcorfu.com 
139 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 28 ευρώ 

Hotel Bintzan***  Σιμι κατόπιν ςυμφωνίασ 

Apartments 
Cactus 

 
119 ευρώ 
Επιπλζον μζρα 24 ευρώ 

Apartments 
Passoa 

 
Σιμι κατόπιν ςυμφωνίασ 

*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)  
•Συμμετοχι ςτο φεςτιβάλ.  
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•Συνοδόσ κατά τθ διάρκεια του φεςτιβάλ.  
•Αναμνθςτικά διπλϊματα και πλακζτεσ, φωτογραφίεσ και βίντεο.  
Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ   

•Προαιρετικζσ εκδρομζσ.  
•Ατομικά ζξοδα και ζξοδα που δεν αναφζρονται ςτο πρόγραμμα του φεςτιβάλ. 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ   

• Ειςιτιρια για μουςεία και τουριςτικά αξιοκζατα. 
• Παλάτι των Αγίων Μιχαιλ και Γεωργίου - 3 €, ειςιτιριο  
• Παλάτι Αχίλλειο - 5 €, ειςιτιριο  
• Μουςείο Αςιατικισ Τζχνθσ - 3 €, ειςιτιριο  
• Αρχαιολογικό Μουςείο - 3 €, ειςιτιριο  

• Μεταφορά από και προσ το αεροδρόμιο 
•  OW απλι διαδρομι -λεωφορείο μζχρι 30 άτομα - 100 €  
•  OW απλι διαδρομι -λεωφορείο μζχρι 50 άτομα - 120 €  
• Ferry Ηγουμενίτςα- Κζρκυρα -Ηγουμενίτςα- Τιμι ανά άτομο OW( απλι διαδρομι)  10€  
• Ελλθνικι βραδιά, δείπνο ςτθν ταβζρνα και ζνα ποτό - 15 €  

• Εκδρομι ςτο νθςί του Βίδο - 6 €  
• Κλαμπ- 6€  
• Kρουαηιζρα με γεφμα - € 15   
ΗΜΕΙΩΗ  

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

Hotel Oassis*** 18 ευρώ 
Hotel Victoria Hill *** 17 ευρώ 
Hotel Primavera *** 17 ευρώ 

Hotel Mega ** 17 ευρώ 

Hotel Costas ** 17 ευρώ 

Apartments Cactus 14 ευρώ 
 

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. 

 

                                                                                        

MEDITERANIAN ORGANIZATION       
www.mediteranian-folklore-festivals.org  
mediteranian.organization@gmail.com 

Kostas Leivadiotis:   +306992774284 

+381114231251   +381694444505  
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