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            15ο ΔΙΕΘΝΕ ΥΕΣΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ  
             ΥΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ,ΦΟΡΩΔΙΩΝ & ΟΡΦΗΣΡΩΝ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ, ΜΠΕΙΚΣΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ 
«Περιπέτεια ςτον Μαρμαρά»  

30 Αυγούςτου – 02  επτεμβρίου 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. 

            Κωνςταντινοφπολθ - Η πόλθ που βρίςκεται ανάμεςα ςε δφο θπείρουσ. Ο 
ςυνδυαςμόσ τθσ Ευρώπθσ και τθσ Αςίασ και θ πλοφςια πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ, 
ποτζ δεν παφει να εντυπωςιάηει. Λόγω τθσ επιρροισ από τζςςερισ ιςχυροφσ 
πολιτιςμοφσ: τον Ελλθνικό, Ρωμαϊκό, Βυηαντινό και Οκωμανικό. Άλλαξε ονόματα: 
Βυηάντιο, Νζα Ρώμθ,Κωνςταντινοφπολθ. ιμερα, θ Κωνςταντινοφπολθ είναι μια 
μθτρόπολθ με πάνω από 17 εκατομμφρια κατοίκουσ που ηουν και εργάηονται ςε δφο 
θπείρουσ.  Η πόλθ είναι ευρζωσ γνωςτι για τα αξιοκζατά τθσ, όπωσ το ςφμβολο τθσ 
πόλθσ θ Αγία οφία, Μπλε Σηαμί, Σοπ καπί, Βόςποροσ όπωσ επίςθσ και για τθν αγορά 
τθσ  Καπαλί τςαρςί που ζχει χαμθλζσ τιμζσ.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1θ   μζρα - 30/08  Άφιξθ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. Διαμονι ςτο επιλεγμζνο ξενοδοχείο. 
Ελεφκεροσ χρόνοσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ. 
2θ μζρα - 31/08 Πρωινό. υνζντευξθ Σφπου. Προαιρετικι περιιγθςθ ςτα αξιοκζατα 
τθσ πόλθσ (θ Αγία οφία, το Μπλε Σηαμί, το Καπαλί Σςαρςί, θ γζφυρα του Βοςπόρου). 
Σελετι ζναρξθσ. Παρουςίαςθ των ομάδων. Δείπνο. Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ ςε 
εςτιατόριο. Διανυκτζρευςθ.  
3θ  μζρα - 01/09 Πρωινό. Προαιρετικι κρουαηιζρα ςτον Βόςπορο. Παρουςίαςθ των 
ομάδων.Tελετι λιξθσ του φεςτιβάλ. Δείπνο. Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ ςε 
εςτιατόριο. Διανυκτζρευςθ.  
4θ  μζρα - 02/09 Πρωινό. Αναχώρθςθ. Σζλοσ υπθρεςιών. 

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

ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ 
Hotel **** GOLDEN CITY                     www.gchotelistanbul.com             129 ευρώ / Επιπλζον μζρα 43 ευρώ 

Hotel **** KENT                                       www.kenthotel.com                          129 ευρώ / Επιπλζον μζρα 43 ευρώ 

Hotel **** GRAND EMIN                        www.aymahotelsgroup.com            119 ευρώ / Επιπλζον μζρα   40 ευρώ 

Hotel ***  WASHINGTON                        www.hotel-washington.com            99 ευρώ / Επιπλζον μζρα 33 ευρώ 

Hotel ***  BENLER                                    www.benlerotel.com                          99 ευρώ / Επιπλζον μζρα 33 ευρώ 
Hotel *** BARIN                                       www.barinhotel.com                          99 ευρώ / Επιπλζον μζρα 33 ευρώ 
Hotel ***ERBOY                                        www.erboyhotel.com                         99 ευρώ / Επιπλζον μζρα 33 ευρώ 
Hotel *** GRAND TAHIR                         www.glorioushotelistanbul.com       99 ευρώ / Επιπλζον μζρα 33 ευρώ 

Hotel *** ANGCALAR                                                                                                 99 ευρώ / Επιπλζον μζρα 33 ευρώ 

Hotel *** TAYHAN                                    www.hoteltayhan.com                        99 ευρώ / Επιπλζον μζρα 33 ευρώ 

Hotel *** GRAND LIZA                             www.hotelliza.com                               99 ευρώ / Επιπλζον μζρα 33 ευρώ 

Hotel *** ILKAY                                         www.ilkayhotel.com                             99 ευρώ / Επιπλζον μζρα 33 ευρώ 

Hotel *** AGAN                                        www.aganhotel.com                              99 ευρώ / Επιπλζον μζρα 33 ευρώ 

Hostel ** CORDIAL HOUSE                                                                                          89 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 και δείπνο) 
•υμμετοχι ςτο φεςτιβάλ. 
•υνοδόσ κατά τθ διάρκεια του φεςτιβάλ. 
•Αναμνθςτικά διπλώματα και πλακζτεσ, φωτογραφίεσ και βίντεο. 

Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
•Προαιρετικζσ εκδρομζσ. 
•Ατομικά ζξοδα και ζξοδα που δεν καλφπτονται από το φεςτιβάλ. 
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ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ 

•Ειςιτιρια για όλεσ τισ εκδρομζσ, περιθγιςεισ και αξιοκζατα. 
• Ξενάγθςθ ςτθν πόλθ 
- Αγία οφία - 9 €, ειςιτιριο 
- Μουςείο Καριζ – 5,5€, ειςιτιριο 
- Mεγάλο παλάτι - 3€, ειςιτιριο 
- Μουςείο Φεκιζ - 2€, ειςιτιριο 
-Σοπ καπί παλάτι - 9€, ειςιτιριο 
- Χαμάμ και μαςάη - 15 €-40€ 
•Μεταφορά από και προσ το αεροδρόμιο  
• Δείπνο ςτο εςτιατόριο ”Gar” με ηωντανι μουςικι και ζνα ποτό -25€. 
• Κρουαηιζρα ςτο Βόςπορο με ξεναγό -12€. 
• Κλαμπ  

ΗΜΕΙΩΗ 

• Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο ανά άτομο/μζρα 5 ευρώ. 

• Επιπλζον χρεώςθ για μονόκλινο δωμάτιο, ανά άτομο ανά θμζρα: 

 

Hotel GOLDEN CITY / KENT 26 ευρώ 

Hotel GRAND EMIN 24 ευρώ 

Hotel WASHINGTON / BENLER / BARIN / ERBOY / GRAND TAHIR / ANGCALAR / TAYHAN / 
GRAND LIZA / ILKAY / AGAN 

20 ευρώ 

Hostel CORDIAL HOUSE 18 ευρώ 
      

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. 

 
 

 
 
 


