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ΖΒΟΡΝΙΚ 
06-11 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 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, των οποίων τα ζξοδα διαμονισ κα 

καλφπτονται απο τον διοργανωτι. 

 όκο γκράντ  είναι μια μεςαιωνικι πόλθ και φροφριο 2 χλμ ανατολικά τθσ 

λουτρόπολθσ του Σκομπάνια ςτθν Σερβία. Το φροφριο ανακθρφχκθκε μνθμείο του 

πολιτιςμοφ μεγάλθσ ςθμαςίασ το 1982, και προςτατεφεται από το Σερβικό κράτοσ. 

Κατά μικοσ του αδιάβατου δρόμου που πζρναει από το μοναςτιρι του Αγίου 

Νικολάου προσ το κάςτρο, χτίςτθκαν δζκα πζτρινα παρεκκλιςια. Σε κακε παρεκκλιςι 

είναι γραμμζνθ μία από τισ εντολζσ του Θεοφ.  

Η Λιουμπόβια είναι ζνασ διμοσ τθσ δυτικισ Σερβίασ. Οι κάτοικοι τθν ονομάηουν 

Αημπουκόβιτςα (Μικρι Αλφάβθτοσ). Η Λιουμπόβια πιρε το όνομα τθσ από τον 

Λιοφμποβιτσ-μπζθ. 

 Το Μάλι Ζβόρνικ βρίςκεται ςτθ δεξιά όχκθ του ποταμοφ Δρίνα και το 

περιτριγυρίηουν τα βουνά Γοφτςεβο, Μπόρανια και Γιάγοδνια. Η Λίμνθ του Ζβόρνικ 

είναι ζνα ιδανικό μζροσ για χαλάρωςθ, ζχει μικρζσ παραλίεσ και ανεπτυγμζνο  τον 



ναυτικό τουριςμό.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
1θ μζρα - 06/08   Άφιξθ ςτθν Λιουμπόβια/ Σόκο γκραντ/ Μάλι Ζβόρνικ/ . Διαμονι 
ςτο ξενοδοχείο. Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.    
2θ μζρα - 07/08   Πρωινό. Περιιγθςθ τθσ Λιουμπόβιασ και ςτθν παλιά πόλθ του 
Σόκο γκραντ. Ελεφκεροσ χρόνοσ. Δείπνο. Προαιρετικι νυχτερινι ζξοδοσ. 
Διανυκτζρευςθ. 

3θ μζρα - 08/08  Πρωινό. Προαιρετικι βόλτα ςτον ποταμό Δρίνα ςε βάρκεσ με 
ψαράδεσ. Εκδρομι με ψαράδεσ και μεςθμεριανό. Ελεφκεροσ χρόνοσ. Τελετι 
ζναρξθσ του φεςτιβάλ ςτο Μάλι Ζβόρνικ. Δείπνο. Προαιρετικι νυχτερινι ζξοδοσ. 
Διανυκτζρευςθ.  
4θ μζρα - 09/08 Πρωινό. Προαιρετικι εκδρομι ςτο Κυνθγιτικό καταφφγιο και 
μεςθμεριανό. Παράςταςθ των ομάδων ςτο Σόκο γκραντ. Δείπνο. Προαιρετικι 
νυχτερινι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ.  

5θ μζρα - 10/08 Πρωινό. Περιιγθςθ ςτο παραδοςιακό χωριό Μποκ και 
Βρχπόλιε. Ελεφκεροσ χρόνοσ. Παράςταςθ των ομάδων ςτο Σόκο γκραντ. Τελετι 
λιξθσ του φεςτιβάλ. Δείπνο. Προαιρετικι νυχτερινι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ. 

6θ μζρα - 11/08 Πρωινό. Αναχϊρθςθ. Τζλοσ υπθρεςιϊν.  

*Σαξίδι ςτθ Λιουμπόβια- όκο γκραντ : www.youtube.com/watch?v=EPttSGPxCW8 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ   

Soko grad- όκο γκραντ 5 μζρεσ 3 μζρεσ 7 μζρεσ 

Manastrski kompleks 

Sv.Nikolaja 

 

Σο Μοναςτιρι του Αγίου 

Νικολάου  

 
www.turistickaorganizacijalju

bovija. rs 
/lat/Verski.aspx?sadrzaj=21 

59 eur 
Επιπλζον 
μζρα: 12 

eur 

39 eur 
Επιπλζον 
μζρα: 12 

eur 

79 eur 
Επιπλζον 
μζρα: 12 

eur 

Ljubovija- Λιουμπόβια    

Etno selo Vrhpolje 

 

Παραδοςιακό χωριό 
Βρχπόλιε  

www.selo.rs/rs/ponuda/etno
-selo- 

vrhpolje 

89 eur 

Dodatni 
μζρα: 17 

eur 

59 eur 

Dodatni 
μζρα: 17 

eur 

119 eur 

Dodatni 
μζρα: 17 

eur 

Etno selo Bok 

 

Παραδοςιακό χωριό 

Μποκ 

 

 
Hotel Drinska Lasta 

 
www.drinskalasta.rs 

99 eur 

Επιπλζον 
μζρα: 19 

eur 

79 eur 

Επιπλζον 
μζρα: 19 

eur 

135 eur 

Επιπλζον 
μζρα: 19 

eur 
Μάλι Ζβόρνικ   

http://www.selo.rs/rs/ponuda/etno-selo-vrhpolje
http://www.selo.rs/rs/ponuda/etno-selo-vrhpolje
http://www.selo.rs/rs/ponuda/etno-selo-vrhpolje
http://www.drinskalasta.rs/


*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 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. 

ΗΜΕΙΩΗ  

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

•Eπιπλζον χρζωςθ για μονόκλινο δωμάτιο: 

- Σόκο γκραντ : 19 eur  

- Λιουμπόβια:    Etno selo Bok/Vrhpolje :27 eur  

-                            Hotel Drinska Lasta:     30 eur  

- Μάλι Ζβόρνικ: Hotel Royal Drina ** :  30 eur  

 

 
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.  
 
 

 
Hotel Royal Drina ** 

 
www.royaldrina.rs 

99 eur 

Επιπλζον 
μζρα: 19 

eur 

79 eur 

Επιπλζον 
μζρα: 19 

eur 

135 eur 

Επιπλζον 
μζρα:19 

eur 

http://www.royaldrina.rs/

